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SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL-SIM 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01, DE 14 DE ABRIL DE 2021 

O Chefe do Departamento Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n°31/2020, e tendo em vista o disposto 
na LEI MUNICIPAL N° 0884/2017, DE 14 DE MARÇO DE 2017, que implanta no 

municfpio de Engenho Velho/RS, o Serviço de Inspeção Municipal - SIM - sobre os 

produtos de origem animal, e conforme o Decreto Municipal N 31/2020, de 24 de junho 
de 2020, resolve: 

Considerando a necessidade de controle da cadeia de produção de carne suína, visando 
obter a proteção adequada ao consumidor, 

Considerando que, do ponto de vista de gerenciamento de risco, os principais perigos 
envolvem a produção primária e não o processo de abate; 

Considerando a necessidade de desenvolver um sistema de monítoramento da utilização 
de drogas veterinárias a campo, em complemento ao PNCRC; 

Considerando que para fins de autocontrole, a segurança sanitária das matérias primas 
obtidas pela empresa, entre elas o suíno para abate, são de total responsabilidade da 
mesma; 

"Art. 1 Dispor sobre o Boletim Sanitário Informações de campo (cadeia 
produtiva) para suínos enviados ao abate, documentação necessária que os frigorificos 

de suinos devem entregar ao Serviço de Inspeção Municipal- SIM, para liberação de abate 
de animais. 

Art. 2°- Fica determinado que os SIMs junto 
passar a receber as informaçöes previstas no Cap VII item 1 da Portaria 711/95 na forma 

de boletim sanitário padronizado (em anexo) o qual deve ser apresentado no momento do 

desembarque dos animais juntamente com a guia de trånsito animal (GTA). 

plantas de abate de suínos devem 

Art. 3° O referido Boletim Sanitário deve estar totalmente implantado em um prazo 
máximo de 60 dias a contar da data de publícação desta Instrução Normativa, e deve 
substituir totalmente qualquer declaração sanitária atualmente utilizada para atendimento 
das exigências referentes aos dados de criação de suínos. 
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Parágrafo único. - A Guia de Trânsito Animal, à qual o Boletim Sanitário deverá 
fazer referência, deve acompanhar a carga de animais. 

Art. 4°-0 Boletim Sanitário deverá transcrever informações constantes na ficha 
de acompanhamento de lote (documento de controle do produtor/integração) e deverá ser 

emitido e assinado pelo Médico Veterinário ou Proprietário responsável pela segurança 
sanitária dos animais quando provenientes de granjas. Este documento poderá também 

ser assinado pelo proprietário dos animais quando provenientes de agricultores que irão 
abater os animais em estabelecimentos registrados para consumo próprio ou que irão 
vender seus animais para o frigorífico. 

S1° No caso de cargas do mesmo lote em datas diferenciadas (carregamento 
Segmentado ou parcial de lote) devem ser preenchidos um Boletim Sanitário inicial, e um 
Boletim Sanitário complementar para as cargas subsequentes, sempre correlacionando e 
repetindo as declarações de todas as cargas anteriores do mesmo lote, para formar o 
histórico do lote em um único documento. 

Art. 5° -0 Médico Veterinário Oficial (MVO) do SIM que receberá o Boletim 

Sanitário deverá avaliar as informações ali relacionadas, para programar e realizar os 
procedimentos de inspeção ante mortem conforme os dados declarados a campo (ante 
mortem documental) considerando o previsto nas demais normas vigentes e circulares. 

Art. 6-No caso de evidenciado preenchimento errado ou incompleto do Boletim 
Sanitário, por veterinário oficial, serão tomadas as ações cabíveis conforme legislação 
vigente. 

Art. 7-Para lotes que por ventura chegarem semo Boletim Sanitário, cabe o 
seqüestro, e proibição de abate, até a apresentação das informações, e possibilidade de 
realizar o exame ante mortem, documental e no local. 

Art. 8°- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9°- Revogam-se as disposições contrárias. 

ENGENHO VELHO -RS, 14 DE ABRIL DE 2021. 

Valcir Ludke 
Chefe do Departamento Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 
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BOLETIM SANITARIO DE ACOMIPANHAMENTO DE LOTE DE SUNOS (Anexo IN N'O/2021) 
Produtr 

beleimento 
Responsave! Tecnioo 
N* Cadastro Orgao Estadual Detesa 

Georelerenciamento 
Municipio 
Responsavel pelas infomagdes 

Medioo Veteninario Ofcial/' Habilitado Particular Prr Médlco Veterindrlo 

Rastreabildade 
Ciclo Completo 

NGTA dOs leltöes 

Terminado 
N de leitoes mortos r 

Carpa de leitðes (1) 
Dita sopmert 

N de Leltöes declarados na 

GTA anspon 

NGe sulnos ra data enisso 
Carpa de suinos para 

abate (t) 

Data de caregarmeni 
N° GTA dos sulnos para o 

abate 

Data da emlssão GTA maralcae 

Numero de suinas remanescente do lote 

% Mortalidade após finallzação do lote 
Sinais dinicos/Doenças detectadas pelo responsável técnlco do lote 

Drogas administradas no loteo 

Princ/pio Ativo 

Atendeu O peroda de 

carencias (EIMINAO Data Inlclo0 Data de llberação para abate 

Data e hora da retrada da alimentaçao na granja: 
O abaixo assinado declara que os registros e documentos relatlvos a estes animals est�o em conformidade com os requisitos legais, e cs an1mas acra cerfcacza 

acordo com os controles veterinários desenvolvido8 na granja, foram considerados saudáveis. 

dentificaçãoe Assinatura do Resconsae eas eacbs 

(Local) data e horaa 
Declaro que as infomações contidas neste boletim foram por mim verificadas, sendo consideradas em acordo com os requisitos sanitárcs co cas a qLe e tra ordeme 

as infomações adicionais no verso (declaraçoes adiclonais e respaldo para cerilfica 

Carimbo e Assinatura do Médco vererrárc Rescorsaue ea 

(Local) data e hora aude dc cre 

USO DO SERVIÇO OFICIAL SIF 

VERIFICAÇOES OFICIAIS/AÇÓES FISCAIS 

Apresentação de sinais clínicos compatlveis com doença de notificação obrlgatórla no anle mortem 

Lote Veificado e Liberado pelo SIM para abate 
Outras Observações no verso. Canmco e assinatura dc MV SiM 

Carimbo Datador 

(1) Para utilização no caso de mais de uma carga por lote, transportadas em datas diferentes. (por ox: 1' carga, 2 carga etc.)Poderão ser incluidas mas innaa quardo raver m ume: maa TA 

(2) Infomar a % de suinos mortos do alojamento até a data de emissåo do boletim (N° de sulno8 VvOB X 100/n" de sulno8 alojados) 

(3) N° de suínos que permaneceram na granja após a carga parcial 
(4) % de mortalidade na emissão do boletim + mortalldade entre a emlssdo do boletim e a chegada dos 8ulno8 no frigorifico 

() Sinais clinicos e doenças de notificaçáo obrigatória detectadas no lote deveräo ser Informados pelo responsável pelo lote ao Serviço de Defesa Sanitára Ofaal co Estacc 

(6) Incuir drogas terapéuticas e não terapéuticas como os melhoradores de desempenho e oulros, 

Respaldos para atendimento de mercado especifico (A proprledade atende a critérios de blossegurança especificos, bem estar animal, restriçdes de trårsto previstas na egsiaç~c a gczs secsa 

importadores, etc.) 
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