
 

                                                                                Programa Estadual de Sanidade Avícola 

 

 

ORDENAMENTO DA ESTRUTURA DOCUMENTAL VISANDO A ABERTURA DE PROCESSO DE 

REGISTRO DE GRANJAS AVÍCOLAS 
 

 

(PROTOCOLO JUNTO AO PESA - PORTO ALEGRE/RS) 
 

 

01º) Formulário de Rosto: “ANEXO I-A” 

02º) Formulário “ANEXO II-B”; 

03º) AR - “Avaliação de Risco” Sanitário. Exclusivamente para os casos de instalação de granjas novas,  

             ampliações de granjas novas ou pré-existentes não registradas localizadas num raio superior a 01  

             (um) quilômetro, porém inferior à 03 (três) quilômetros de distância de um estabelecimento de 

             REPRODUÇÃO já instalado; 

 

04º) Formulário(s) de Cadastro de Produtor, (por Produtor, se for o caso); 

05º) Formulário(s) de Cadastro para Agronegócio de Aves, (por Produtor, se for o caso); 

06º) Documento “ANEXO III-A”: Requerimento para Registro de Estabelecimento Avícola; 

07º) Documentos relativos ao vínculo e Registro no órgão de Inspeção de Produtos de Origem Animal  

             (Exclusivamente para granjas de POSTURA COMERCIAL); 

 

08º) Fotocópia do RG com CPF, ou de ambos, (por Produtor, se for o caso). No caso de “Pessoa Jurídica”,  

              cópia da inscrição do CNPJ junto à Receita Federal; 

 

09º) Comprovante da “Inscrição Estadual” vinculada à localização do estabelecimento avícola: Extrato da  

              SEFAZ ou cópia do bloco do produtor, (por Produtor, se for o caso); 

 

010º) Cópia em papel tamanho “A4” com a imagem do “google Earth” referente a localização da granja; 

011º) Planta de localização da propriedade, capaz de demonstrar as instalações, estradas cursos d'água, 

              propriedades limítrofes e suas respectivas atividades; 

 

012º) Planta baixa das instalações, capaz de demonstrar toda infraestrutura instalada; 

013º) Análise microbiológica da água; 

014º) Memoriais descritivos: (Descrição do manejo adotado, descrição das barreiras naturais, descrição das  

              barreiras físicas,  descrição do controle do acesso e fluxo de trânsito, descrição da localização e 

              isolamento das instalações, descrição dos cuidados com a ração e água, descrição do programa de  

              saúde avícola, plano de contingência e plano de capacitação de pessoal);  

 

015º) Declaração do MV Responsável Técnico por Estabelecimento Avícola, ou seja, com o nome de todos 

              os produtores ou sócios da granja num único documento, se for o caso; 

 

016º) Laudo prévio ou “Check List” do RT, (Documento comprobatório das adequações físicas na granja), 

              devidamente assinado pelo RT. 


