
Questionário à ser preenchido pela equipe de fiscalização

Data da Fiscalização: Município:                     

A equipe de fiscalização é composta por representantes do(a):
(    ) CIDASC (    ) MAPA (    ) Sec. de Estado da Fazenda
(    ) VISA Municipal (    ) VISA Regional (    ) CRMV
(    ) Polícia Ambiental  (    ) Outro (especificar): 

Tipos de estabelecimentos: Número de estabelecimentos 
vistoriados:

Número de estabelecimentos 
Interditados:

Supermercados

Padarias

Mercearias e similares

Açougues

Outros: 

Abatedouros Regulares: Regulares:

Clandestinos: Clandestinos:

Outras indústrias de produtos 
de origem animal (laticínios, 
embutidos etc.)

Regulares: Regulares:
de origem animal (laticínios, 
embutidos etc.) Clandestinos: Clandestinos:

Questionário: Inspecionado (com 
SIF, SIE OU SIM):

Clandestinos 
(sem serviço de inspeção):

1) Total de produtos apreendidos/inutilizados em 
estabelecimentos comerciais (em Kg):

2) Total de produtos de origem animal (carnes 

e derivados) apreendidos em abatedouros (em Kg):

3) Total de produtos de origem animal (carnes e 
derivados) apreendidos em outras indústrias de 
produtos de origem animal (laticínios, embutidos, etc.) 
(em Kg):

4) Em quantos abatedouros fiscalizados foi constatada a presença de 
responsável técnico?

5) Em quantas indústrias de beneficiamento de produtos de origem animal 
(laticínios, embutidos etc.) foi constatada a presença de responsável técnico?

6) O município possui o Serviço de Inspeção Animal, o SIM? 
(     ) Não               (      ) Sim 1



7) A equipe de fiscalização do Programa POA já fiscalizou o município 
anteriormente?
(     ) Não               (      ) Sim, em ____/____/____ .

8) Em resposta afirmativa, comparado à fiscalização anterior, a equipe 
constatou que o comércio de produtos de origem animal no município?
(    ) mostrou-se em condições melhores.
(    ) não apresentou melhora.
(    ) mostrou-se em condições piores.

9) O comércio de produtos de origem animal apresentou-se:
(    ) bom
(    )  razoável
(    )  ruim
(    ) péssimo

10) Na opinião da equipe, seria necessário programar de imediato a próxima 
fiscalização no município, visando dar continuidade ao trabalho iniciado?
(    ) Não               (      ) Sim

11) Foi distribuído o material pedagógico referente ao consumo de produtos 
de origem animal clandestinos?
(    ) Não (      ) Sim; locais:

___________________________________________________

Outras observações referentes à ação fiscalizatória:

                      Assinatura dos fiscais:                                                                             

Órgão

2


