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Assunto: Auditoria do Serviço de Registro Genealógico da Raça Senepol

Caro Criador,

A Superintendência do Serviço de Registro Genealógico da Raça Senepol (SRG 

SENEPOL), atendendo as prerrogativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), de acordo com o Artigo 144 (anexo) do Regulamento do SRG 

SENEPOL, estará realizando auditorias técnicas de rotina em rebanhos da raça Senepol. 

Desta forma, informamos que seu rebanho foi sorteado aleatoriamente 
pelo nosso sistema de informática para participar das Auditorias do SRG SENEPOL. As 

visitas de auditoria serão realizadas pela Superintendência Técnica acompanhada por 

um técnico de registro, exclusivamente para esta finalidade. 

A auditoria será realizada nos próximos 30 (trinta) dias contados da data do 

recebimento deste comunicado. Os responsáveis pela auditoria entrarão em contato 

com antecedência para agendamento da visita. 



O principal objetivo da auditoria é orientar os criadores quanto aos procedimentos

corretos para o registro de seus animais, bem como verificar algumas informações e

identificar possíveis equívocos ou falhas na documentação do rebanho. Sendo assim,

para que possamos conduzir a inspeção da melhor forma possível, solicitamos que

providencie todos os itens abaixo, para que sejam apresentados a comissão de

auditagem no dia da visita:

• Relação dos animais Senepol registrados que se encontram ativos no rebanho;

• Cópia das Notas Fiscais de aquisição de sêmen dos últimos 12 (doze) meses;

• Cópias dos atestados de vacinação ou dos exames de Brucelose realizados nos 

últimos 12 (doze) meses;

• Disponibilizar para consulta dos técnicos as anotações de campo (cobrição e 

nascimento) e Relatórios de Aspirações/TE dos últimos 12 (doze) meses;

• Colocar à disposição do técnico para vistoria todos os animais ativos no rebanho.

Por ocasião da auditoria todas as despesas com os técnicos serão arcadas pela ABCB SENEPOL, bem como as 

despesas com exames de DNA de animais, que serão submetidos à amostragem pela ABCB SENEPOL durante a visita.  

Na certeza de sua atenção e compreensão, desde já nos colocamos à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,
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• Validar que os animais participantes possuam 
processo Regulamentar de Registro e atendam 
as exigências Sanitárias do MAPA;

• Validar a ações da Equipe técnica responsável 
pela coleta de dados, acompanhamento das 
avaliações, processamento das informações e 
tabulação dos resultados; 



Qual nosso objetivo ?? 
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