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Para o SUSAF PR o seu município está preparado ?



 
 

 

Promover a integração dos Sistemas de Inspeção Municipais

 

Garantia da qualidade, sanidade e inocuidade



 
 

Vantagens da adesão ao SUSAF-PR

Ampliação da área de comercialização dos produtos

 mesmo estando registrado no SIM, poderão ser comercializados 
em todo o território estadual.



 
 

Vantagens para o município na adesão

Estímulo a economia local
Manutenção e ampliação do mercado consumidor

 Geração de emprego e renda

Sem custos extras
 Não há taxas de adesão ou mensalidades



 
 

Portaria Adapar n° 081, de 29 de Abril de 2020

Os documentos devem ser apresentados por meios eletronicos,
 em formato pdf

 
Os documentos assinados devem ser digitalizados

 
De acordo com os modelos anexos à portaria

 



 
 

Termo de adesão 

Deve ser datado e assinado pelo prefeito.



 
 

Organograma do Serviço de Inspeção

 Demonstrar a posição do Serviço de Inspeção Municipal na

estrutura organizacional do poder executivo;

 

De acordo com a Lei e o Decreto que normatizam o Serviço de

Inspeção.



 
 

Regulamento próprio e Normas Técnicas

 Incluir as normas completas e a comprovação de publicação

 

Apresentar norma específica para todas as áreas 
(carne e derivados, pescados e derivados, leite e derivados, mel e derivados e ovos e derivados)

 

Incluir Instruções de Trabalho que descrevam as ações fiscais



 
 

Plano de Trabalho e Cronogramas

Cronograma por servidor, com demonstrativo da distribuição da

carga horária; 

Frequëncia de inspeção/fiscalização dos estabelecimentos;

Frequencia de coleta de amostras;

Verificação de auto controles;

Cálculo da Análise de Risco.



 
 

Relação de estabelecimentos registrados
pelo SIM que serão indicados ao 

SUSAF-PR

Enquadramento na classificação de estabelecimentos;

Produtos registrados de acordo com o RTIQ ou norma específica.



 
 

Estrutura Física e Corpo Funcional Regular

Anexar as Portarias/Decretos de nomeação e lotação;

Descrever a quantidade de estabelecimentos em cada uma das

classificações descritas na regulamentação do Serviço de Inspeção;



 
 

Estrutura Física e Corpo Funcional Regular

Descrever o local onde o Serviço de Inspeção se instala 
incluindo a área, número de computadores, impressoras, arquivos, equipamentos, mesas,

linhas telefônicas e demais mobiliários;

Informar os materiais de apoio e materiais para coleta de amostra

estão disponíveis

Informar se a estrutura é exclusiva ou compartilhada.



 
 

Estrutura Física e Corpo Funcional Regular

Descrever como o Serviço de Inspeção organiza os dados

cadastrais
 relação de estabelecimentos registrados (Nome, CNPJ ou CPF, número de registro,

classificação, endereço completo, telefone, data de registro), produtos registrados,

projetos aprovados, dados de produção e de comercialização, fiscalizações, processos

administrativos e demais documentos gerados.

- Informar se é utilizado arquivo digital, físico ou programa próprio.



 
 

Termo de responsabilidade

O Termo de Responsabilidade do Médico Veterinário pelo SIM

não é uma ART.

 

Deve também ser assinado e carimbado pelo responsável pela

secretaria ou órgão ao qual o Serviço de Inspeção está vinculado

 



 
 

Documentos referentes aos
estabelecimentos indicados

- Termo de Responsabilidade do Responsável Técnico do

Estabelecimento Requerente

 

- Laudo Técnico Sanitário de Avaliação das Condições do

Estabelecimento



 
 

Relação de Estabelecimentos Registrados,
disponível em sítio eletronico

contendo no mínimo os seguintes dados: razão social, nome

fantasia, CNPJ, número de registro no SIM, classificação da empresa

conforme decreto do serviço de inspeção, endereço completo, e-

mail, telefone, site (se houver), lista dos produtos registrados com

número de registro, nome do produto e marca do produto.



 
 

Laudo Técnico Sanitário de Avaliação das
Condições do Estabelecimento

Matérias primas: são de produção própria ou adquiridas de

terceiros. Sendo de terceiros, esclarecer se provém de

estabelecimentos registrados/inspecionados, e com qual tipo de

registro (SIF/SIP/SISBI/SUSAF/SIM).

Produtos regulamentados sem RTIQ: Esclarecer quais normas ou

diretrizes foram utilizadas para aprovação.




