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Registro de Estabelecimento e 

Avaliação, Aprovação ou Alteração de Projetos 

 

Documento de Referência 

 Decreto nº41.039 de 18 de novembro de 2021 - regulamenta e atualiza o 

Serviço de Inspeção Estadual/Produtos e subprodutos de Origem Animal. 

 

Objetivo 

 Estabelecer os procedimentos de aprovação de projeto, reforma e 

ampliação, registro de estabelecimento, alterações cadastrais e cancelamento 

de registro de estabelecimento junto ao SIE/DIPOA. 

 

Registro de Estabelecimento 

 Para o registro de estabelecimentos junto ao SIE/DIPOA, se faz 

necessário o cumprimento de todas as etapas do processo que segue abaixo: 

1. Vistoria prévia: o responsável pelo estabelecimento deve solicitar ao SIE/ 

DIPOA vistoria prévia de terreno ou instalações (anexo 01). Durante a vistoria o 

fiscal avaliará o local pretendido e/ou as instalações existentes, emitindo um 

laudo de vistoria prévia (anexo 02). 

 

2. Apresentação e aprovação de projeto: quando o laudo de vistoria prévia 

apontar condições favoráveis à instalação da atividade pretendida, o 

responsável legal pelo estabelecimento deve apresentar ao SIE/POA projeto 

instruído dos seguintes documentos: 

• Requerimento de registro dirigido ao diretor do SIE/ DIPOA conforme 

modelo (Anexo 03). 

• Contrato Social da empresa ou cadastramento no Incra; 

• Cartão do CNPJ ou cópia do CPF; 

• Parecer técnico ou alvará de funcionamento; 

• Laudo do exame físico-químico e microbiológico da água de 

abastecimento; 

• Cópia do contrato de responsabilidade técnica homologado pelo 

conselho de classe; 

• Memorial econômico-sanitário (Anexo 04); 

• Licença do órgão competente do meio ambiente; 

• Plantas conforme decreto nº 41039 de 18 de novembro 2021; 
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Nenhuma alteração poderá ser realizada no projeto aprovado sem a devida 

consulta ao SIE/ DIPOA. As plantas serão avaliadas tomando como base os 

check-list disponível (Anexo 05), conforme tipo de Atividade do estabelecimento.  

Após o término da obra, o responsável pelo estabelecimento deve solicitar 

ao SIE/ DIPOA uma vistoria final onde o fiscal emitirá um laudo (Anexo 06 ou 

Anexo 7), posteriormente será feito o parecer final (Anexo 8) sobre a liberação 

da atividade desde que tenha sido apresentada toda documentação prevista 

para registro. 

 

Alteração de Projeto 

 Toda reforma e ampliação do estabelecimento deve ser aprovada pelo 

SIE, para isso, o responsável do estabelecimento deve apresentar um projeto de 

ampliação ou reforma ao departamento, contendo:  

1. Plantas com as seguintes identificações: 

• Cor preta: para as partes que serão conservadas; 

• Cor vermelha: para as partes que serão construídas; e 

• Cor amarela: para as partes que serão demolidas. 

2. Memorial econômico sanitário (anexo 04) 

3. Justificativa da reforma pretendida. 

O fiscal responsável pela avaliação do projeto emitirá um parecer 

autorizando o início da reforma caso aprovado o projeto. Após conclusão da 

reforma, o responsável legal do estabelecimento deve solicitar junto ao SIE uma 

vistoria final para liberação das atividades. 

  

Certificado 

 A conclusão do processo de registro do estabelecimento se dá pela 

emissão do certificado de registro que consta as seguintes informações: 

• Nome do estabelecimento; 

• CNPJ ou CPF; 

• Endereço; 

• Número de registro; 

• Classificação; 

• Assinatura do Diretor Presidente da EMDAGRO 

• O certificado é concedido por tempo determinado,  

• O período de vigência do contrato homologado do rt com a respectiva 

empresa, pode ser cancelado a qualquer tempo a pedido do estabelecimento ou 

por ação fiscal do SIE/ DIPOA quando comprovada infração grave por parte da 

empresa. (Anexo 9) 
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 No caso do registro de estabelecimentos de autosserviço, o certificado de 

registro será acompanhado do parecer técnico que indicará quais atividades 

estão permitidas naquele local. (Anexo 08) 

 

Baixa de registro de estabelecimento 

Quando o estabelecimento decidir encerrar as atividades, este deve 

enviar ao SIE/DIPOA o requerimento de baixa (Anexo 10), um fiscal do 

SIE/DIPOA se deslocará até o estabelecimento para acompanhar a inutilização 

das rotulagens bem como para recolher carimbos, no caso de abatedouros. 

 

Transferência de titularidade  

Quando o estabelecimento registrado no SIE/DIPOA for arrendado ou 

vendido, o responsável legal pelo estabelecimento deve comunicar 

imediatamente o SIE/DIPOA através requerimento de transferência de 

titularidade (Anexo 11), sendo de sua responsabilidade notificar os novos 

proprietários sobre sua situação perante o SIE/DIPOA. 

 

Histórico da Instrução de Trabalho 

Versão Data Páginas Natureza da mudança 

01 14/03/2022 34 Criação 
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                                         Anexo 01 

 

REQUERIMENTO DE VISITA PRÉVIA 

Senhor Diretor Presidente da EMDAGRO 

Eu/Empresa_____________________________________________________________

_____________CPF/CNPJ __________________________desejando registro no Serviço 

de Inspeção Estadual (SIE) para o estabelecimento (classificação¹) 

__________________________________________________, 

Endereço_______________________________________________________________

__________, Município de ____________________________,venho respeitosamente 

requerer a V.S.ª solicitar aos técnicos da DIPOA, o serviço abaixo assinalado, no sentido 

de viabilizar a aprovação nos termos da legislação vigente e subsequente registro da 

minha empresa no Serviço de Inspeção Estadual (SIE/SE). 

Vistoria prévia de terreno (anexar croqui da área) 

Vistoria prévia de instalações 

Vistoria final para funcionamento 

Local e Data __________, ____/____/________Telefone para contato: _____________ 

Ponto de 

referência______________________________________________________________ 

Nestes termos, 

Pede deferimento.  

 

Assinatura do proprietário ou representante legal 

______________________________ 

Assinatura do requerente 
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                                                         Anexo 02 

LAUDO DE VISTORIA PRÉVIA 

DATA:  
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

1-Razão social: 

2-Nome de fantasia: 

3- CNPJ / CPF: 4-Fone: 

5-E-mail: 
 
 

6-Classificação do estabelecimento: 

7-Endereço do terreno: 
 
 

8-Bairro:  
 

9-CEP: 

10- Município: 
 

11-Coordenadas geográficas: 
 

12-Responsável legal/proprietário do estabelecimento: 
 
 
 

DADOS DE VISTORIA 

1. O terreno localiza-se em: 
(   ) Zona Rural  (   ) Zona Urbana 
 

2. Existem fontes poluidoras (mau cheiro, dejetos, etc.) no local ou próximos ao local? 
(   ) Não   (   ) Sim     Especificar a fonte poluidora: 
 

              Qual a distância da fonte ao terreno? 
 

3. Quanto à topografia do terreno: 
(   ) Plana   (   ) Levemente Inclinada   (   ) Inclinada 
 

4. Existe curso d'água próximo? 
(  ) Sim    (  ) Não 
Se sim, a aproximadamente quantos metros do terreno? 
 
 

5. Qual a área total do terreno? 
     Qual a área do terreno destinado a ser utilizada na construção? 
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6. Há a possibilidade de ampliação futura da construção? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 

7. O terreno é bem drenado (presença de valetas, acúmulo de água, etc)? 
(  ) Sim   (  ) Não 

8. O local permite que as edificações fiquem afastadas no mínimo 5m de vias públicas? 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

9. Como é o acesso? 
(  ) Estrada de terra (  ) Asfalto  (  ) outros 
 

10. O acesso é dificultado por algum motivo? 
(  ) Não   (  ) Sim  Qual? 
 

11. A localização sob o ponto de vista logístico (região, distância e meio de acesso da matéria-
prima) é ideal? 
(  ) Sim  (  ) Não 
 

12. Existem outras construções vizinhas ao terreno que impactem na implantação da 
atividade? 
(  ) Não   (  ) Sim  Quais? 
 

13. Existe algum tipo de rede elétrica que fornece ou pode fornecer energia elétrica ao futuro 
empreendimento? 
(  ) Não    (  )Sim  (  )Trifásico (  )Monofásico 
 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO DA VISTORIA 

O Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem animal, emite parecer: 
(  ) FAVORÁVEL                                         (  ) DESFAVORÁVEL 
 
(  ) ATENDE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
(  ) NÃO ATENDE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
 

        RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO  
 
 
____________________________________ 

Carimbo e assinatura do responsável 
SIE/DIPOA 

       RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
 
 
____________________________________ 

Assinatura do responsável pelo 
estabelecimento 

*No caso de edificações pré-existentes, utilizar o espaço “Observações finais” para descrever as 

suas características. 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário – SEAGRI  

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal- SIE/DIPOA 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bairro Capucho - Aracaju/SE - CEP: 49.081-015 - Fone: (79) 
3234-2601 (GABINETE) || (79) 3234-2644 (OUVIDORIA) 

 
 

                                        ANEXO 03 

 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO 

 

Eu, .....................................................representante legal, sócio/ proprietário do 

estabelecimento ............(razão social), CNPJ nº ....................... Situado no 

endereço: ............................., telefone........................... e-mail......................, em 

....................- SE. Solicito REGISTRO da mesma junto ao Serviço de Inspeção 

Estadual/ Departamento Interno de Produtos de Origem Animal – SIE/ DIPOA. 

ME COMPROMETO a acatar todas as exigências contidas na Lei Estadual 

n°8887/2021, que cria o Serviço de Inspeção Estadual de Produtos de Origem 

Animal (SIE/DIPOA) e suas alterações, no Decreto Estadual n°41039/2021 e as 

legislações e os regulamentos técnicos de produção, sem prejuízo de outros que 

venham a ser determinados. 

 

 .......................- SE, ......de ....................  de .............. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________________ 

Nome: .............................................................. 

CPF:................................................................. 
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                                           Anexo 04 

MEMORIAL ECONÔMICO SANITÁRIO DE ESTABELECIMENTOS DE 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

1. Identificação do estabelecimento (razão social, CNPJ, denominação 
comercial); 

2. Localização do estabelecimento (endereço, telefone, e-mail); 
3. Classificação do estabelecimento; 

4. Capacidade diária de recepção e industrialização 

5. Mercado de consumo que pretende abastecer; 

6. Número de empregados no estabelecimento; 

7. Produtos que pretende fabricar; 

8. Meios de transporte (matéria prima e produtos); 

9. Procedência da matéria prima; 

10. Máquinas e equipamentos; 

11. Natureza do piso e material impermeabilizante das paredes; 

12. Teto da sala de manipulação dos produtos; 

13. Natureza do revestimento das mesas de manipulação; 

14. Informação sobre banheiros e instalações sanitárias; 

15. Água do abastecimento; 

16. Destino das águas servidas; 

17. Tela a prova de insetos e barreiras sanitárias; 

18. Higienização das instalações e equipamentos para manipulação; 

19. Espécie que pretende abater, descrevendo capacidade/dia e velocidade de 

abate (quando aplicável); 

20. Processo e produção (descrever); 

21. Currais e anexos (pavimentação, declive, bebedouro, plataforma de 

inspeção) (quando aplicável). 

local, data 

 

_______________________________ 

  Assinatura do Proprietário 

  

 

________________________________ 

Assinatura do Responsável Técnico 
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                                                 ANEXO 05 

CHECK-LIST PLANTAS 

 

1 – UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CARNES E PRODUTOS CÁRNEOS 

 

Razão Social: 

 

Classificação do estabelecimento pretendido: 

 

Endereço: 

 

Data:  

 

Unidade De Beneficiamento De Carne E Produtos Cárneos SIM NÃO NA* 

Barreira sanitária    

Plataforma de recebimento    

Câmara de matéria-prima resfriada    

Câmara de matéria-prima congelada    

Câmara e/ou ante câmara de descongelamento    

Câmara de produtos prontos resfriados    

Câmara de produtos prontos congelados    

Câmara de salga    

Câmara de cura    

Sala de desossa    

Depósito de envoltórios     

Depósito de ossos e rejeitos    

Sala de industrialização    

Defumadores     

Ante sala defumadores    

Depósito de lenha    

Câmara de defumação    

Sala de cozimento    

Depósito de temperos/condimentos    
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Depósito de embalagens primárias e etiquetas    

Área de embalagem primária    

Depósito de embalagens secundárias    

Área de embalagem secundária    

Plataforma de expedição    

Sala de higienização de caixas e utensílios    

Depósito de caixas e utensílios limpos    

Lavatórios de mãos na sala de manipulação    

Água quente e fria para limpeza dos setores    

Vestiários separados por sexo    

Sanitários separados por sexo    

Sede administrativa    

Depósito de produtos de limpeza    

Lavanderia    

Refeitório    

Cerca de delimitação do estabelecimento    

Pavimentação das áreas de circulação e pessoas e veículos    

   *NA – não se aplica. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Técnico do SIE/ DIPOA 
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2 – ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES 

 

Razão Social: 

 

Classificação do estabelecimento pretendido: 

 

Endereço: 

 

 

Data:  

 

Abatedouro Frigorífico De Aves SIM NÃO NA* 

Barreira sanitária    

Área de higienização de caixas de transporte de aves e local para 

armazenamento de caixas limpas 

   

Área para higienização de veículos    

Fábrica e silo de gelo    

Água quente e fria no interior da indústria    

Plataforma de recepção de aves    

Área de insensibilização    

Túnel de sangria    

Área de escaldagem e depenagem    

Área de evisceração    

Departamento de inspeção final - DIF    

Resfriamento de carcaça (chiller)    

Sistema de gotejamento    

Sala de cortes    

Sala de embalagem de produtos    

Túnel de congelamento    

Câmara de resfriamento    

Câmara de congelamento    

Esterilizadores de facas    
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Depósitos de resíduos (vísceras, condenações, penas)    

Sala de lavagem de equipamentos e utensílios    

Depósito para embalagens primárias e rotulagens    

Depósito de embalagens secundárias    

Área de expedição    

Área de industrialização    

Depósito de condimentos    

Área de expedição    

Vestiários separados por sexo    

Sanitários separados por sexo    

Área de acesso de funcionários área limpa    

Área de acesso de funcionários área suja    

Sede administrativa    

Sala da inspeção oficial    

Depósito de material de limpeza    

Depósito de caixas e utensílios     

Refeitório    

Lavanderia    

Cerca de delimitação    

Pavimentação das áreas de circulação de pessoas e veículos    

   *NA – não se aplica. 

 

 

_____________________________________ 

Técnico do SIE/ DIPOA 
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3 – ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE BOVINOS 

Razão Social: 

 

Classificação do estabelecimento pretendido: 

 

Endereço: 

 

Data:  

 

Abatedouro Frigorífico De Bovinos SIM NÃO NA* 

Barreira sanitária área limpa    

Barreira sanitária área suja    

Área de recebimento de animais    

Currais (disponibilidade de água)    

Área de banho (corredor de abate)    

Box de insensibilização    

Canaleta de sangria     

Área de vômito    

Depósito de couro    

Sala de chifres e cascos    

Sala de triparia (área suja e área limpa)    

Sala de bucharia     

Área de evisceração (início da nória)    

Mesa de inspeção de vísceras    

Departamento de inspeção final – DIF    

Câmara de sequestro do DIF    

Mesas adequadas às atividades    

Esterilizadores de facas    

Lavatórios de mãos nas áreas de manipulação    

Sala de miúdos     

Câmara de resfriamento de carcaças (-1 a 1ºC)    

Sala de cortes/desossa climatizada    
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Câmara de produtos congelados    

Câmara de produtos resfriados    

Câmara de cura/conservação massas    

Sala de higienização de caixas e utensílios    

Depósito de caixas e utensílios higienizados    

Sala de salga    

Depósito de embalagens primárias e rotulagens    

Área para embalagem primária    

Depósito para embalagens secundárias    

Área para embalagem secundária    

Depósito de condimentos    

Plataforma para expedição    

Sanitários separados por sexo    

Vestiários separados por sexo    

Sede administrativa    

Sala da inspeção oficial    

Depósito de produtos de limpeza    

Refeitório    

Lavanderia    

Cerca de delimitação do estabelecimento    

Pavimentação das áreas de circulação de pessoas e veículos    

   *NA – não se aplica. 

 

 

_____________________________________ 

Técnico do SIE/DIPOA 
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4 – ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE SUÍNOS 

Razão Social: 

 

Classificação do estabelecimento pretendido: 

 

Endereço: 

 

Data:  

Abatedouro Frigorífico De Suínos SIM NÃO NA* 

Barreira sanitária área limpa    

Barreira sanitária área suja    

Área de recebimento de animais    

Área de higienização de veículos    

Sistema de aquecimento de água    

Pocilgas (cobertura e disponibilidade de água)    

Corredor de abate com banho de aspersão    

Box de insensibilização    

Área de sangria e local para depósito de sangue    

Local de lavagem de carcaça após sangria    

Área de escaldagem (tanque de escaldagem)    

Área de chamuscamento    

Área de evisceração (linhas de inspeção)    

Mesa de inspeção de vísceras    

Departamento de Inspeção final – DIF    

Depósito de resíduos de abate    

Esterilizadores de facas    

Lavatórios de mãos na área de manipulação    

Triparia (área suja e área limpa)    

Câmara de resfriamento de carcaças    

Câmara de produtos congelados    

Câmara de produtos resfriados    

Câmara de cura/ conservação de massas    
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Câmara de estocagem de matéria-prima congelada    

Câmara de estocagem de matéria-prima resfriada    

Sala de desossa (climatização)    

Sala de cozimento de produtos    

Sala de defumação com ante sala    

Sala de maturação/secagem    

Sala de produtos prontos    

Sala de higienização de caixas e utensílios    

Depósito de caixa e utensílios    

Sala de salga    

Depósito para condimentos    

Depósito para embalagens primárias e rotulagens    

Área para embalagem primária    

Depósito para embalagens secundárias    

Área para embalagem secundária    

Depósito de envoltórios    

Área para expedição    

Sanitários separados por sexo    

Vestiários separados por sexo    

Sede administrativa    

Sala do serviço oficial de inspeção    

Refeitório    

Lavanderia    

Cerca de delimitação do estabelecimento    

Pavimentação das áreas de circulação de pessoas e veículos    

   *NA – não se aplica. 

 

 

___________________________ 

Técnico do SIE/ DIPOA 
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5 – GRANJA LEITEIRA, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E 

DERIVADOS E QUEIJARIA 

 

Razão Social: 

 

Classificação do estabelecimento pretendido: 

 

Endereço: 

 

Data:  

Granja leiteira, unidade de beneficiamento de leite e 

derivados e queijaria 

SIM NÃO NA* 

Barreira sanitária     

Área de recebimento do leite com projeção da cobertura    

Laboratório     

Área para tanque de recepção ou silo de resfriamento    

Área de lavagem de vasilhames e sala de guarda de vasilhames    

Espaço reservado para o conjunto de pasteurização a placas    

Sala para higienização de caixas plásticas    

Sala para guarda de caixas limpas    

Sala de industrialização (mesas adequadas, tanques para 

coagulação de queijos, prensas, formas, etc) 

   

Depósito de insumos    

Câmara de salga    

Câmara de maturação    

Sala para doce de leite, requeijão e queijo fundido    

Sala de queijo ralado    

Sala de fatiamento climatizada    

Sala para embalagens de produto    

Depósito para embalagens primária e rotulagens    

Sala para embalagem secundária    

Depósito para embalagem secundária    
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Câmara de estocagem de produtos prontos    

Área de expedição com projeção da cobertura     

Depósito de soro de leite    

Sistema de aquecimento de água    

Área de lavagem e higiene de veículos transportadores de 

matéria-prima 

   

Sanitário separados por sexo    

Vestiários separados por sexo    

Sede administrativa    

Depósito de produtos de limpeza    

Refeitório    

Lavanderia    

Cerca de delimitação do estabelecimento    

Pavimentação das áreas de circulação de pessoas e veículos    

   *NA – não se aplica. 

 

 

 

 

__________________________ 

Técnico do SIE/ DIPOA 
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6 – UNIDADE DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DE 

ABELHA/UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DE ABELHA 

Razão Social: 

Classificação do estabelecimento pretendido: 

Endereço: 

Data:  

Unidade De Extração E Beneficiamento De Produtos De 
Abelha/Unidade De Beneficiamento De Produtos De Abelha 

SIM NÃO NA* 

Barreira sanitária     

Sala de recepção de melgueiras     

Laboratório    

Sistema de aquecimento de água    

Sala de manipulação, equipamentos (centrifuga, decantador, filtro, 

mesa coletora, homogeinizador, envasador) 

   

Sala de descristalização    

Área de lavagem de utensílios    

Depósito de utensílios limpos    

Depósito de embalagens e rotulagens de uso diário    

Sala de armazenagem de produtos prontos    

Área de expedição com projeção de cobertura    

Depósito de embalagens primária    

Depósito de embalagem secundária    

Sanitário separados por sexo    

Vestiário separados por sexo    

Sede administrativa    

Depósito de produtos de limpeza    

Refeitório    

Lavanderia    

Cerca de delimitação do estabelecimento    

Pavimentação das áreas de circulação de pessoas e veículos    

   *NA – não se aplica 

_________________________  

Técnico do SIE/DIPOA 
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7 – ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE PESCADO E UNIDADE DE 

BENEFICIAMENTO DE PESCADO E PRODUTOS DE PESCADO 

 

Razão Social: 

 

Classificação do estabelecimento pretendido: 

 

Endereço: 

 

Data:  

Abatedouro Frigorífico De Pescado E Unidade De 

Beneficiamento De Pescado E Produtos De Pescado 

SIM NÃO NA* 

Barreira sanitária     

Área de recepção da matéria-prima coberta (câmara de espera, 

tanque de depuração, equipamento de lavagem) 

   

Tanque de insensibilização    

Área de lavagem de caixas da área externa e local para 

armazenamento das caixas limpas 

   

Fábrica de gelo    

Sala de evisceração/filetamento    

Área para depósito de resíduos    

Túnel de congelamento    

Depósito para ingredientes    

Sala para cozimento de produtos    

Sala de embalagem primária dos produtos    

Depósito para embalagem primárias e rotulagens    

Área para embalagem secundária    

Depósito de embalagem secundária    

Câmara de produtos resfriados    

Câmara de produtos congelados    

Área para expedição com cobertura estendida    

Sala de higienização de equipamentos e utensílios    

Depósito para equipamentos e utensílios limpos    
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Sede administrativa    

Vestiário separados por sexo    

Sanitários separados por sexo    

Depósito de produtos de limpeza    

Lavanderia     

Refeitório    

Cerca de delimitação do estabelecimento    

Pavimentação das áreas de circulação de pessoas e veículos    

   *NA – não se aplica. 

 

 

 

___________________________ 

Técnico do SIE/ DIPOA 
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8 – GRANJA AVÍCOLA E UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E 

DERIVADOS 

Razão Social: 
 

Classificação do estabelecimento pretendido: 
 

Endereço: 
 

Data:  

Granja avícola e unidade de beneficiamento de ovos e 

derivados 

SIM NÃO NA* 

Barreira sanitária     

Área de recepção coberta     

Área suja     

Área limpa (ovoscopia, classificação)    

Área de embalagem     

Depósito de embalagens primárias e rotulagens    

Depósito de embalagens secundárias    

Sala de processamento (industrialização – utensílios compatíveis)    

Sala de produtos prontos    

Área de expedição com cobertura estendida    

Sede administrativa    

Vestiário separados por sexo    

Sanitários separados por sexo    

Depósito de produtos de limpeza    

Lavanderia     

Refeitório    

Cerca de delimitação do estabelecimento    

Pavimentação das áreas de circulação de pessoas e veículos    

  *NA – não se aplica. 

 

____________________________ 

 Técnico do SIE/DIPOA 
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                                        ANEXO 06 

           

            LAUDO TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO (VISTORIA 

FINAL) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Estabelecimento/denominação:  

Endereço completo:  

N° SIE:  

Classificação do Estabelecimento:  

Registrado? sim ( ) não ( )  

Data do registro:  

 Localização: Zona urbana ( ) suburbana ( ) rural ( ) 

 Circulação de veículos internos: sim ( ) não ( ) 

 Afastado das vias públicas: sim ( ) não ( )  

Pavimentação das áreas circundantes? sim ( ) não ( )  

Inspeção Permanente ( ) Inspeção Periódica ( )  

Detalhes de Construção: Ano de construção: ______/___ ___ /___ ___ Ano 

última reforma: ____/_____/______  

Estilo da Construção: Vertical ( ) Horizontal ( )  

Apreciação geral da construção: Boa ( ) Regular ( ) Precária ( )  

 

2. CAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO  

Capacidade de recebimento:  

Produção horária:  

Produção mensal:  

Funciona sábado, domingos e feriados? sim ( ) não ( )  

Média de recebimento em Kg ou Litros:  

Produção em Kg ou Litros:  

Número de operários ___________ homens __________ mulheres. 

Meio de transporte da matéria-prima: Rodoviário (  ) Ferroviário (   ) Tração 

Animal (    ) Outros: ________________________.  
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3. DEPENDÊNCIAS  

Plataforma de recepção de matéria-prima: sim ( ) não ( )  

Independente da expedição? sim ( ) não ( ) 

Natureza do piso: Paralelepípedo ( ) Ferro ( ) Concreto ( ) Gressit ou similar ( ) 

Lajotas ( ) Liga de "epoxi" ( ) Outros:   

Dimensão suficiente? sim ( ) não ( )  

Pé-direito: satisfaz? sim ( ) não ( )  

Altura da plataforma: satisfaz? sim ( ) não ( )  

Impermeabilização das paredes: "Gressit" ou similar ( ) Azulejo ( ) Cimento liso  

( ) Outros: 

Cobertura: Estrutura: metálica( ) Telhas a vista( ) alumínio( ) Amianto( ) Lage( )  

Lavagem de utensílios? sim ( ) não ( ) manual ( ) mecânico ( ) 

Instalações d’água para limpeza? sim ( ) não ( )  

Instalações de vapor para limpeza? sim ( ) não ( )  

Escoamento das águas de limpeza? Suficiente ( ) Insuficiente ( ) Precário ( )  

Iluminação artificial: satisfaz? sim ( ) não ( )  

Iluminação natural suficiente? sim ( ) não ( )  

Laboratório de Recepção: 

Características físicas satisfatórias? sim ( ) não ( )  

Equipamentos para análises de rotina: Completo (  ) Incompleto (   ) Ausente ( ) 

Número de analistas:  

 

4. EXPEDIÇÃO:  

Dimensões suficientes? sim (   ) não (   )  

Características físicas regulamentares? sim (   ) não (   )  

Estado geral de conservação e higiene: satisfaz? sim (   ) não (   )  

 

 

5. SISTEMA DE FRIO  

Estado geral de conservação, manutenção, higiene do local e equipamentos, 

satisfaz? sim (   ) não (   )  



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário – SEAGRI  

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal- SIE/DIPOA 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bairro Capucho - Aracaju/SE - CEP: 49.081-015 - Fone: (79) 
3234-2601 (GABINETE) || (79) 3234-2644 (OUVIDORIA) 

 
 

 

6. PRODUÇÃO DE VAPOR  

Caldeira? sim (   ) não (   ) Baixa pressão (   ) Alta pressão (   )  

No corpo do edifício? sim (   ) não (   ) Alimentação: óleo (   ) lenha (   )  

Pressão de vapor: suficiente? sim (   ) não (   )  

 

7. DEPENDÊNCIAS AUXILIARES  

Sede para Inspeção? sim (   ) não (   )  

Vestiários e sanitários com dimensões suficientes? sim (   ) não (   )  

Separados do corpo industrial? sim (   ) não (   )  

Almoxarifado? sim (   ) não (   )  

Escritório? sim (   ) não (   )  

Local para refeições? sim (   ) não (   )  

 

8. ÁGUA DE ABASTECIMENTO:  

Procedência: Rede pública (   ) Poço raso (  ) Poço profundo (  ) Superfície (   ) 

Tratamento: sim (  ) não (  )  

Volume disponível suficiente? sim (   ) não (   )  

Qualidade: Dentro dos padrões físico-químicos regulamentares? sim ( ) não ( ) 

Dentro dos padrões microbiológicos regulamentares? sim ( ) não ( )  

Data de remessa da última amostra de água para exame laboratorial: 

 

 

Data: ____/____/______ 

 

_____________________________ 

Técnico do S.I.E./ DIPOA 
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                                     ANEXO 07 

LAUDO TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO (VISTORIA FINAL DO 

AUTOSSERVIÇO) 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Estabelecimento/ denominação:  

Endereço completo:  

N° SIE:  

Classificação do Estabelecimento: Autosserviço 

Registrado? sim ( ) não ( )  

Data do registro:. 

 Localização: Zona urbana (  ) suburbana (  ) rural (  ) Circulação de veículos 

internos: sim (  ) não (  ) 

 Afastado das vias públicas: sim (  ) não (  )  

Pavimentação das áreas circundantes? sim (  ) não (  )  

Inspeção Permanente (  ) Inspeção Periódica (  )  

Detalhes de Construção: Ano de construção:  

Estilo da Construção: Vertical (  ) Horizontal (  )  

Apreciação geral da construção: Boa (  ) Regular (  ) Precária (  )  

 

2. CAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO  

Funciona sábado, domingos e feriados? sim ( ) não ( )  

Produção em Kg ou Litros: 

Número de operários: ______ homens, _____ mulheres. 

Meio de transporte da matéria-prima:  Rodoviário(   )  Ferroviário(   )  

Tração Animal(   )  Outros: ________________________.  

 

3. DEPENDÊNCIAS  

Natureza do piso: Paralelepípedo(  ) Ferro(  ) Concreto(  ) Gressit ou similar(  ) 

Lajotas( .)  Liga de "epoxi" (  ) Outros:   

Dimensão suficiente? sim (    )  não (    )  

 

Pé-direito: satisfaz? sim (   ) não (   )  
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Impermeabilização das paredes: "Gressit" ou similar (  ) Azulejo (  ) Cimento liso  

(  ) Outros: 

Cobertura:  Estrutura:   Metálica(   )    Telhas a vista(  )     Alumínio(   )  

Amianto(   )    Lage(    )  

Lavagem de utensílios?  sim (   )   não (   )   manual (   )   mecânico (   ) 

Instalações d’água para limpeza?   sim (    )    não (    )  

Escoamento das águas de limpeza? Suficiente (   )  Insuficiente (   ) Precário (   )  

Iluminação artificial: satisfaz?  sim (   )   não (   )  

Iluminação natural suficiente?  sim (   )  não (   )  

 

4. SISTEMA DE FRIO  

Estado geral de conservação, manutenção, higiene do local e equipamentos, 

satisfaz?  sim (   )   não (   )  

 

5. ÁGUA DE ABASTECIMENTO:  

Procedência: Rede pública (   ) Poço raso (   ) Poço profundo (   ) Superfície ( ) 

Tratamento:  sim (   )   não (   )  

Volume disponível suficiente?  sim (  )  não (  )  

Qualidade: Dentro dos padrões físico-químicos regulamentares? sim (  )  não (  ) 

Dentro dos padrões microbiológicos regulamentares?  sim (  )   não (   )  

Data de remessa da última amostra de água para exame laboratorial: 

 

 

Data: ___/_____/______ 

 

__________________________ 

       Técnico do SIE/DIPOA 

  



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
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                                             ANEXO 08 

 

PARECER TÉCNICO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO DE AUTO SERVIÇO 

ENDEREÇO:  

CEP:  

TELEFONE:  

NOME OU RAZÃO SOCIAL:  

NOME FANTASIA: 

CPF/CNPJ:  

REGISTRO NO SIE/DIPOA:  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Registro de estabelecimento 

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE/EMBASAMENTO LEGAL:   

Considerando o Decreto Estadual nº41039 de 18 de novembro de 2021, emite-

se o seguinte parecer após a avaliação da documentação de registro da empresa 

_______________________, registrada sob CNPJ: __________________: 

Considerando os documentos apresentados e o laudo de vistoria prévia, o 

estabelecimento será registrado no SIE/ DIPOA sob o nº ______, na categoria 

de autosserviço, sendo permitidas as seguintes atividades, sem a distribuição: 

1. …..........…............…; 

2. …......................……; 

CONCLUSÃO: O estabelecimento deve apresentar os formulários de registros 

dos produtos acompanhados das declarações de uso da marca e de RTIQ 

(quando couber) e os croquis de rotulagem, afim de iniciar a comercialização 

dos mesmos. 

 Aracaju, ___ de ______ de 20___. 

 

____________________________________ 

      Técnico do SIE/ DIPOA 

 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário – SEAGRI  
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                                             ANEXO 09 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       C E R T I F I C A D O 

Certifico para os devidos fins que o estabelecimento, cujo os dados 
seguem abaixo, encontra-se registrado está REGULAR no SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO ESTADUAL – S.I.E, nesta empresa, sob o nº 063 conforme 
determina o Decreto 12350 de 02 de agosto de 1991.  

RAZÃO SOCIAL: OVOS DE OURO ATALAIA LTDA  
NOME FANTASIA: OVOS DE OURO 
ENDEREÇO: Rua SÃO CRISTOVÃO, 1660, BAIRRO GETULIO VARGAS- Aracaju 

CLASSIFICAÇÃO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS 

CNPJ: 13.351.291/0001-04 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 076831-0 

COMERCIO AUTORIZADO: Exclusivamente no Estado de Sergipe  

DATA DO REGISTRO: 24 DE ABRIL 2019 

RESP. TÉCNICO: Méd. Vet. DIEGO COSTA LEMOS/SE 0877-VP 

VALIDADE DO CERTIFICADO: 24 de FEVEREIRO 2022  

 
 

                                                    JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO  

                                                                         Presidente 

 

 

 
 

 

 

 

JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO  
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                                  Anexo 10 

 

REQUERIMENTO PARA BAIXA E SUSPENÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA 

 

 

Sr. Coordenador do Serviço de Inspeção Estadual/Departamento Interno de Produtos 

de Origem Animal - SIE/DIPOA 

 

  Eu, _______________________, representante legal, Sócio 

proprietário/responsável pela empresa/estabelecimento (razão social) 

__________________________, CNPJ/CPF Nº _______________________ situado  

___________________, Telefone __________________, em ____________-SE, 

solicito (  ) BAIXA DE REGISTRO (  ) SUSPENÇÃO (da empresa/ estabelecimento 

_______________________ junto ao Serviço de Inspeção Municipal (SIE/DIPOA) da 

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe EMDAGRO. 

  

_____________-SE   ____de ________________ de 20__. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

                                       _________________________________________ 

                                           Assinatura do representante legal da empresa 
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                                           Anexo 11 

 
REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 

 

 

Sr. Coordenador do Serviço de Inspeção Estadual/Departamento Interno de 
Produtos de Origem Animal - SIE/DIPOA 

 

  Eu, _______________________, representante legal, Sócio 

proprietário/responsável pela empresa/estabelecimento (razão social) 

__________________________, CNPJ/CPF Nº _______________________ 

situado  ___________________, Telefone __________________, em 

___________-SE, solicito TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO  desta para a 

empresa/estabelecimento ____________________________, CNPJ 

nº______________________, por motivo de venda/arrendamento,  junto ao 

Serviço de Inspeção Estadual (SIE/DIPOA) da Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe EMDAGRO. 

Declaro que este pedido contém informações exatas e que os novos 

proprietários/locatários foram notificados da situação de estabelecimento 

perante o SIE/DIPOA.  

 

___________,  _______de__________de  20____. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 


