DECRETO Nº 75, DE 11 de Setembro de 2017
"REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL
Nº 3141, DE 06 DE SETEMBRO DE
2017,

QUE

DISPÕE

SOBRE

O

SERVIÇO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL
E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL NO MUNICÍPIO DE
IVOTI - SIM."
MARIA DE LOURDES BAUERMANN, Prefeita Municipal de Ivoti, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal
nº 3141/2017, que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos
produtos de origem animal no Município de Ivoti,

D E C R E T A:
CAPÍTULO I
Seção I
DO REGISTRO

Art. 1º O Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos produtos de origem
animal, produzidos no âmbito do Município de Ivoti, reger-se-á pela Lei Municipal
nº 3141, de 06 de setembro de 2017 e por este Decreto.
Art. 2º Ficam sujeitos ao registro no Serviço de Inspeção Municipal - SIM,
todos os estabelecimentos que abatam animais, produzam matéria-prima,
manipulem,

beneficiem,

preparem,

embalem,

transformem,

envasem,

acondicionem, depositem, transportem e industrializem ou comercializem a carne,
o leite e seus subprodutos derivados, mel e seus derivados, pescado e afins, ovos e
outros produtos de origem animal, conforme a classificação constante deste
Decreto devendo ser atendido o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade
específico, oficialmente adotado e suas atualizações ou alterações que vierem a
substituí-los.

Art. 3º A inspeção abrange também os produtos afins tais como:
coagulantes, condimentos, corantes, conservadores antioxidantes, fermentos e
outros usados na indústria de produtos de origem animal.
Art. 4º Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, para
efeito do presente Regulamento, qualquer instalação ou local nos quais são
abatidos ou industrializados animais produtores de carne, bem como onde são
recebidos,

manipulados,

elaborados,

transformados,

preparados,

fatiados,

conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados
com finalidade industrial ou comercial, todos os produtos de origem animal, seus
derivados e produtos utilizados em sua industrialização.
Art. 5º Todos os estabelecimentos a que se refere este regulamento, deverão
receber inspeção sanitária de forma rotineira.
Art. 6º As matérias-primas a serem utilizadas pelas indústrias de produtos
de origem animal e derivados deverão ser oriundas de estabelecimentos com
inspeção sanitária oficial.
Art. 7º Todos os produtos das indústrias de origem animal e derivados
deverão ser registrados no SIM, seguindo padrão, assim como as formulações dos
produtos devem obedecer às legislações vigentes.
Art. 8º Somente serão registrados produtos de origem animal oriundos de
estabelecimentos que sejam previamente registrados no órgão competente para
fiscalização de sua atividade.
Art. 9º Compete à Secretaria de Desenvolvimento do Município, a realização
das inspeções e a emissão do certificado de registro dos estabelecimentos do SIM,
que será expedido após o atendimento das normas constantes da Lei Municipal
nº 3141, de 06 de setembro de 2017 e deste Decreto, bem assim, demais normas
estaduais e federais aplicáveis.
Art. 10. A Secretaria de Desenvolvimento do Município deve implementar os
procedimentos necessários para o atendimento deste Decreto, podendo para
tanto, adotar normas de caráter complementar.
Art. 11. O certificado de registro dos estabelecimentos de produtos de

origem animal pelo SIM, isenta-os da obrigatoriedade do registro na esfera
estadual e/ou federal, quando comercializados no Município de Ivoti.
Art. 12. A simples designação “produto”, “subproduto”, “mercadoria” ou
“gênero” significa, para efeito do presente Decreto, que se trata de “produto de
origem animal e suas matérias-primas”.
Art. 13. Além do certificado de registro, todo o estabelecimento deverá
atender as exigências técnico sanitárias fixadas pelo SIM.
Art. 14. O registro será requerido à coordenação do SIM, instruindo o
processo com os seguintes documentos:
I - Cópia do CPF e RG do responsável.
II - Cópia do MEI ou CNPJ ou Bloco de Produtor Rural.
III - Requerimento de empresário ou contrato social quando couber.
IV - Planta do estabelecimento e anexos, compreendendo memorial
descritivo das instalações do ponto de vista sanitário.
V - Licença ambiental ou parecer favorável pelo órgão ambiental
competente.
VI - Alvará de localização e funcionamento.
VII - Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio.
VIII - Laudo do exame físico-químico e bacteriológico da água de
abastecimento, salvo naqueles casos em que for fornecida por rede pública de
abastecimento de água.
IX - Fluxograma de processamento.
X - Manual de Boas Práticas de Fabricação - BPF devendo contemplar os
seguintes Procedimentos Operacionais Padrão - POP:
1. Manutenção das Instalações e Equipamentos;

2. Água de abastecimento;
3. Águas residuais;
4. Controle integrado de pragas;
5. Limpeza e sanitização - PPHO;
6. Higiene, hábitos e saúde dos operários;
7. Procedimentos sanitários das operações - PSO;
8. Controle de matérias-primas, ingredientes e material de embalagens;
9. Controle de temperaturas;
10. Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo;
11. Testes microbiológicos e físico-químicos;
12. Abate humanitário;
13. Recall;
14. Treinamento de funcionários;
15. Controle de fraudes
XI - Plano de controle de pragas.
XII - Registro de produtos e rótulos.
Art. 15. As plantas ou projetos deverão conter:
I - Posicionamento da construção em relação às vias públicas e alinhamento
do terreno.
II - Orientação quanto aos pontos cardeais.

III - Localização da captação e armazenamento de água do abastecimento.

IV - Localização dos equipamentos e utensílios a serem usados no
estabelecimento e fluxo de produção.
V - Localização dos pontos de escoamento da água.
VI - Localização das demais dependências como currais, pocilgas, casas e
outros.
VII - Localização das lagoas de tratamento de águas residuais quando
exigidas.
VIII - Localização do(s) curso(s) de água, quando for o caso.
Art. 16. Eventual ampliação, reforma ou construção que interfira na área
industrial dos estabelecimentos registrados, tanto de suas dependências como
instalações, só poderão ser feitas após prévia liberação do SIM.
Art. 17. Não será objeto de registro o estabelecimento destinado à produção
de alimentos localizado nas proximidades de outro que, por sua natureza, possa
prejudicá-lo, em razão dos aspectos higiênico-sanitários.
Art. 18. Autorizados os registros, afora os documentos que instruíram o
processo, ficarão retidas nos autos, cópias reprográficas dos rótulos e embalagens
que originaram o certificado de registro.
Art. 19. Satisfeitas as exigências constantes deste Decreto e após realizada a
vistoria final das instalações, será emitido o “Certificado de Registro”, constando
no mesmo o seu número, denominação social, classificação do estabelecimento e
outras especificações que se fizerem necessárias.
Art. 20. O certificado será válido pelo período de doze (12) meses, devendo
ser renovado a cada novo período.
Parágrafo único. O Certificado de Registro de que trata o “caput” deste
artigo, somente a validade em que casos de verificação de irregularidades que

ensejam a sua revogação.
Art. 21. O estabelecimento que vier a interromper as suas atividades
somente poderá reiniciá-las após a realização de vistoria prévia de todas as suas
dependências, instalações e equipamentos pelo SIM.
Seção II
DA INSPEÇÃO
Art. 22. O Serviço de Inspeção Municipal realizará inspeção com o objetivo
de avaliar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos e de
seus processos produtivos.
Art. 23. Todo estabelecimento detentor do certificado de registro, possuirá
inspeção industrial e sanitária realizada por profissional habilitado na área de
medicina veterinária.
Art. 24. A inspeção industrial e sanitária poderá ser permanente ou
periódica:
I - Será permanente em estabelecimentos que abatam animais de açougue.
II - Nos demais estabelecimentos poderá ser permanente ou periódica a
critério do SIM.
Parágrafo único. Entende-se por animais de açougue: bovinos, suínos,
bubalinos, caprinos, ovinos, equinos,aves e coelhos.
Seção III
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 25. Os estabelecimentos sujeitos a aplicação da Lei Municipal nº 3141,
de 06 de setembro de 2017 e este Decreto, classificam-se em:
I - Estabelecimentos de carnes e derivados:
a) Matadouros frigoríficos - o estabelecimento dotado de instalações

completas e equipamento adequado para o abate, manipulação, elaboração,
preparo e conservação das espécies de animais sob variadas formas, com
aproveitamento completo, racional e perfeito de subprodutos não comestíveis;
devendo possuir instalações de frio industrial.

b) Entreposto de carnes e derivados - o estabelecimento destinado ao
recebimento, guarda, conservação, acondicionamento e distribuição de carnes
frescas ou frigorificadas das diversas espécies de açougue e outros produtos
animais, dispondo ou não de dependências anexas para industrialização, devendo
possuir instalações de frio industrial; atendidas as exigências necessárias, a juízo do
SIM.
c) Fábrica de conservas de produtos cárneos - o estabelecimento que
industrializa a carne de variadas espécies de animais, sendo dotado de instalações
de frio industrial e aparelhagem adequada para o seu funcionamento.
II - Estabelecimentos de leite e derivados:
a) Propriedades leiteiras - os estabelecimentos localizados em zona rural ou
suburbana, destinados à produção de leite, que será beneficiado ou industrializado
em estabelecimentos registrados no órgão oficial competente.
b) Estabelecimento industrial - o estabelecimento destinado ao recebimento
de leite para beneficiamento, manipulação, conservação, fabricação, maturação,
embalagem,rotulagem, acondicionamento e expedição definidos como:
1. “Usina de beneficiamento de leite”, assim denominado o estabelecimento
que tem por finalidade principal receber, filtrar, beneficiar e acondicionar
higienicamente o leite destinado diretamente ao consumo público.
2. “Fábrica de laticínios”, assim denominado o estabelecimento destinado
ao recebimento de leite, dotado de dependências e equipamentos que satisfaçam
às normas técnicas para a industrialização de quaisquer produtos de laticínios.
3. “Entreposto de laticínios”, assim denominado o estabelecimento
destinado

ao

recebimento,

maturação,

classificação,

fracionamento

acondicionamento de produtos lácteos, excluído o leite em natureza.

e

III - Estabelecimentos de pescado, derivados e afins:
a) Entreposto de pescado - o estabelecimento dotado de dependências e
instalações adequadas ao recebimento, manipulação, frigorificação, distribuição e
comércio do pescado, dispondo de equipamento para aproveitamento integral de
subprodutos não comestíveis.
b) Fábrica de conservas de pescado - o estabelecimento dotado de
dependências, instalações e equipamentos adequados ao recebimento e
industrialização do pescado por qualquer forma, com aproveitamento integral de
subprodutos não comestíveis.
IV - Estabelecimento de ovos e derivados:
a) Granjas avícolas - o estabelecimento destinado à produção, ovoscopia,
classificação, sanitização, acondicionamento, identificação e distribuição dos ovos
em natureza, oriundos de produção própria.
b) Entreposto de ovos - o estabelecimento destinado ao recebimento,
ovoscopia,

classificação,

sanitização,

acondicionamento,

identificação

e

distribuição de ovos em natureza, oriundos de várias granjas.
c) Fábrica de conservas de ovos - o estabelecimento destinado ao
recebimento e à industrialização de ovos.
V - Estabelecimentos de mel e cera de abelhas:
a) Casa do mel - o estabelecimento destinado ao beneficiamento,
industrialização e classificação de mel e seus derivados, oriundos de produção
própria.
b) Entreposto de mel e cera de abelhas - o estabelecimento destinado ao
recebimento, classificação e industrialização do mel e seus derivados, oriundos de
vários estabelecimentos.
VI - Central de fatiamento e fracionamento de produtos de origem animal –
estabelecimento destinado ao recebimentode embutidos cárneos e derivados de
leite para o fatiamento/fracionamento,embalagem, rotulagem, acondicionamento

e expedição.
Seção IV
DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO
Art. 26. O Serviço de Inspeção Municipal para os Produtos de Origem
Animal será composto respectivamente por Médico Veterinário e auxiliares de
inspeção devidamente capacitados, com a coordenação daquele primeiro.
Art. 27. O processo de registro dos estabelecimentos de que trata a Lei
Municipal nº 3141, de 06 de setembro de 2017 e este Decreto, serão analisados por
um “GRUPO CONSULTIVO”, cuja composição é parte integrante do anexo II deste
Decreto.
Art. 28. Caberá ao Grupo Consultivo emitir pareceres sobre todos os
processos de estabelecimentos de produtos de origem animal, localizados no
âmbito do Município de Ivoti.
Art. 29. A liberação para funcionamento dos estabelecimentos com
inspeção dar-se-á após a realização de vistoria final, com a ratificação do
Coordenador do SIM.
Art. 30. A inspeção sanitária será instalada nos estabelecimentos de
produtos de origem animal, somente após o registro do mesmo no SIM, cabendo a
este serviço determinar o número de inspetores necessários para realização das
atividades.
Art. 31. Serão inspecionados todos os produtos de origem animal nos
estabelecimentos com registro no SIM.
Parágrafo único. Naqueles casos em que se tratarem de produtos
condenados na forma do disposto na Lei Municipal nº 3141, de 06 de setembro de
2017 e este Decreto e neste Decreto, os estabelecimentos deverão atender as
determinações da inspeção sanitária na destinação dos mesmos em empresas
licenciadas para esta atividade, às custas do estabelecimento e documentação
comprobatória do destino final entregue à Secretaria de Desenvolvimento do
Município.

Art. 32. A Inspeção Sanitária e Industrial de produtos de origem animal será
realizada pela coordenação do SIM e/ou Técnico treinado.
Art. 33. A Inspeção Municipal deverá fiscalizar o embarque de qualquer
produto de origem animal, bem como as condições higiênicas e as instalações dos
meios de transporte utilizados para tal finalidade.
Art. 34. A juízo do SIM poderá ser determinado o retorno ao
estabelecimento de origem dos produtos apreendidos no mercado de consumo ou
em trânsito, para efeito de rebeneficiamento ou aproveitamento para fins não
comestíveis.
Art. 35. No caso do responsável pela fabricação ou despacho do produto
recusar a devolução, será a mercadoria, após a inutilização pela Inspeção
Municipal, aproveitada para fins não comestíveis em estabelecimento dotado de
instalações apropriadas ou devidamente descartadas.
Art. 36. Os produtos e matérias-primas serão reinspecionados tantas vezes
quantas forem necessárias, antes de serem liberados para comercialização.
Art. 37. Nenhum produto de origem animal que já tenha sido processado,
poderá dar entrada em estabelecimento sob inspeção municipal sem que seja
claramente identificado como oriundo de outro estabelecimento com inspeção
sanitária oficial.
Parágrafo único. É vedado o retorno ao estabelecimento de origem do
produto processado que, na reinspeção, tenha sido considerado impróprio para o
consumo, sendo obrigatória a sua inutilização.
Art. 38. Nos estabelecimentos em que se encontrarem depositados produtos
processados procedentes de estabelecimento sob inspeção municipal, estadual ou
federal, bem como nos demais locais, a reinspeção terá por objeto principal:
I - Identificar os rótulos com a composição e as marcas oficiais do produto,
bem como a data de fabricação, prazo de validade, número de lote e informações
sobre a conservação do produto.
II - Verificar as condições de integridade dos envoltórios, recipientes e sua

padronização.
III - Verificar os caracteres organolépticos sobre uma ou mais amostras
conforme o caso.
IV

-

Coletar

amostras para exame físico-químico, organoléptico,

microbiológico, rotulagem, sensorial e/ou toxicológica.
Art. 39. No caso de suspeita de contaminação dos produtos e matériasprimas será coletada amostra para exame laboratorial, por laboratório
credenciado, dos mesmos com a imediata suspensão da sua comercialização,
ficando o responsável legal do estabelecimento ou seu preposto como fiel
depositário dos mesmos até o resultado dos exames.
Art. 40. A mercadoria contaminada ou alterada, que não for passível de
aproveitamento para consumo humano na forma do estabelecido na Lei Municipal
nº 3141, de 06 de setembro de 2017 e este Decreto, será destruída em empresas
licenciadas para esta atividade, à custa do estabelecimento e documentação
comprobatória do destino final entregue à Secretaria de Desenvolvimento do
Município, comunicando ao SIM tal procedimento.
Art. 41. Nos estabelecimentos sob Inspeção Municipal a fabricação de
produtos não padronizados só será permitida depois de previamente aprovada
respectiva fórmula pela SIM.
Parágrafo único. A aprovação de fórmulas e processos de fabricação de
quaisquer produtos de origem animal inclui os que estiverem sendo fabricados
antes de entrar em vigor o presente Regulamento.
Art. 42. Entende-se por padrão e por fórmula, para fins deste Regulamento:

I - Matérias-primas, condimentos, corantes e quaisquer outras substâncias
que entrem na fabricação.
II - Princípios básicos ou composição centesimal.
III - Tecnologia do produto.

Art. 43. Os carimbos de inspeção serão autorizados pela Coordenação do
SIM, mediante requerimento firmado pelo médico veterinário, quando se tratar de
produtos de origem animal, responsável técnico pela inspeção no estabelecimento,
atendida as exigências da Lei Municipal nº 3141, de 06 de setembro de 2017 e deste
Decreto.
Parágrafo único. Os modelos de carimbos do SIM, para serem usados em
rótulos e embalagens dentro das normas previstas seguem abaixo:
I - MODELO 1:
a) Forma: elíptica no sentido horizontal;
b) Dimensões: 3x2 cm (três por dois centímetros);
c) Dizeres: número do registro do estabelecimento, no centro em destaque,
em cima a palavra “INSPECIONADO” que acompanha a curva superior da elipse;
em baixo as iniciais “SIM” em letras de menor tamanho quea palavra
“inspecionado” e menor que o número do SIM, que acompanham a curva inferior
da elipse; no lado externo da curva superior da elipse o dizer “Município de Ivoti RS” com o mesmo tamanho de letra do inspecionado.
d) Uso: para rótulos (etiquetas, gravados, litografados ou impressos em
embalagens) de carnes em cortes e embalagens menores resfriadas ou congeladas
(desossada ou moída), de miúdos (exceto de aves), pescado, ovos, conservas de
ovos, leite, iogurte, bebidas lácteas e laticínios, mel, cera de abelha e outros. Para
produtos com mais de 1 Kg (um quilo).
II - MODELO 2:
a) Forma: elíptico no sentido horizontal;
b) Dimensões: 1,5x1 cm (um e meio por um centímetro);
c) Dizeres: número do registro do estabelecimento, no centro em destaque,
em cima a palavra “INSPECIONADO” que acompanha a curva superior da elipse;
em baixo as iniciais “SIM” em letras de menor tamanho que a palavra
“inspecionado” e menor que o número do SIM, que acompanham a curva inferior

da elipse; no lado externo da curva superior da elipse o dizer “Município de Ivoti RS” com o mesmo tamanho de letra do inspecionado;
d) Uso: para rótulos (etiquetas, gravados litografados ou impressos em
embalagens) de carnes em cortes e embalagens menores resfriadas ou congeladas
(desossada ou moída), de miúdos (exceto de aves), pescado, ovos, conservas de
ovos, leite, iogurte, bebidas lácteas e laticínios, mel, cera de abelha e outros. Para
produtos com peso menor que 1 Kg (um quilo).
Art. 44. Os carimbos oficiais em qualquer estabelecimento devem
reproduzir fiel e exatamente os modelos determinados pelo artigo anterior, sob
pena de responsabilidade da Inspeção Municipal.
Seção V
DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 45. Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento de
produtos de origem animal, para exploração do comércio municipal, sem que
esteja completamente instalado e equipado para a finalidade a que se destina e
com prévio licenciamento da Secretaria de Desenvolvimento do Município.
Art. 46. Os estabelecimentos que processarem produtos de origem animal
deverão atender as seguintes condições:
I - Localização: situados em zonas isentas de odores indesejáveis, fumaça,
poeira e outros contaminantes e que não estejam em áreas expostas a inundações.
II - Pátio e vias de circulação conservada de forma que não provoque poeira
e perímetro industrial em bom estado de conservação e limpeza.
III - dependências e instalações compatíveis com a finalidade do
estabelecimento

e

apropriadas

para

obtenção,

recepção,

manipulação,

beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, acondicionamento,
embalagem, rotulagem, armazenamento ou expedição de matérias-primas e
produtos comestíveis.
IV - ordenamento das dependências, das instalações e dos equipamentos,

para evitar estrangulamentos no fluxo operacional e prevenir a contaminação
cruzada.
V - paredes e separações revestidas ou impermeabilizadas e construídas
para facilitar a higienização
VI - pé direito com altura suficiente para permitir a disposição adequada
dos equipamentos e atender às condições higiênico sanitárias e tecnológicas
específicas para suas finalidades.
VII - forro nas dependências onde se realizem trabalhos de recepção,
manipulação e preparo de matérias -primas e produtos comestíveis.
VIII - pisos impermeabilizados com material resistente e de fácil
higienização, construídos de forma a facilitar a coleta das águas residuais e a sua
drenagem para seus efluentes sanitários e industriais.
IX - ralos de fácil higienização e com dispositivo que não permita o refluxo.

X - barreiras sanitárias que possuam equipamentos e utensílios específicos
nos acessos à área de produção e pias para a higienização de mãos nas áreas de
produção.
XI - janelas, portas e demais aberturas construídas e protegidas de forma a
prevenir a entrada de vetores e pragas e evitar o acúmulo de sujidades.
XII - luz natural ou artificial e ventilação adequada em todas as
dependências.
XIII - equipamentos e utensílios resistentes à corrosão, de fácil higienização
e atóxicos que não permitam o acúmulo de resíduos.
XIV - equipamentos ou instrumentos de controle de processo de fabricação
calibrados e aferidos e considerados necessários para o controle técnico e sanitário
da produção.
XV - dependência para higienização de recipientes utilizados no transporte

de matérias-primas e produtos.
XVI - Instalações de frio: possuir instalações de frio, quando necessário, de
tamanho e capacidade adequados.
XVII - equipamentos e utensílios exclusivos para produtos não comestíveis e
identificados na cor vermelha.
XVIII

-

rede

de

abastecimento

de

água

com

instalações

para

armazenamento e distribuição, em volume suficiente para atender às necessidades
industriais e sociais e, quando for o caso, instalações para tratamento de água.
XIX - água potável nas áreas de produção industrial.
XX - rede diferenciada e identificada para água não potável, quando a água
for utilizada para outras aplicações, de forma que não ofereça risco de
contaminação aos produtos
XXI - rede de esgoto projetada e construída de forma a permitir a
higienização dos pontos de coleta de resíduos, dotada de dispositivos e
equipamentos destinados a prevenir a contaminação das áreas industriais.
XXII - vestiários e sanitários em número proporcional ao quantitativo de
funcionários, com fluxo interno adequadoe deverão estar completamente
separados das áreas de manipulação e produção de alimentos, sem acesso direto e
nenhuma comunicação com essas.
XXIII - O fluxograma deverá permitir uma limpeza fácil e adequada, e
facilitar a devida inspeção de higiene do local.
Art. 47. As definições e as exigências de instalações, equipamentos e
controles não determinadas neste decreto, serão estipuladas em normas
específicas para cada espécie e/ou produto de origem animal, regularmente
aprovadas pelo grupo consultivo do SIM.
Art. 48. Todas as dependências e equipamentos dos estabelecimentos
devem ser mantidos em condições de higiene, antes, durante e após a realização
dos trabalhos industriais; as águas servidas e residuais terão destino conveniente.Os

procedimentos de higienização devem ser realizados regularmente e sempre que
necessário, respeitando se as particularidades de cada setor industrial, de forma a
evitar a contaminação dos produtos de origem animal.
Art. 49. É proibido fazer refeições nos locais onde se realizem trabalhos
industriais, bem como depositar produtos, objetos e material estranho à finalidade
da dependência ou ainda guardar roupas de qualquer natureza.
Parágrafo único. No caso dos funcionários necessitarem realizar refeições
no estabelecimento, o mesmo deverá possuir refeitório ou local apropriado.
Art. 50. É proibido manter em estoque, nos depósitos de produtos, nas salas
de recebimento, de manipulação, de fabricação e nas câmaras frias ou de cura,
material estranho aos trabalhos da dependência.
Art. 51. Produtos saneantes devem ser regularizados pelo Ministério da
Saúde, identificados e guardados em local reservado para esta finalidade sem
entrar em contato com os alimentos e demais produtos.
Art. 52. Estrutura física específica das áreas e/ou salas não previstas neste
decreto, serão definidas em normas complementares.
Seção VI
DO PESSOAL
Art. 53. Os funcionários dos estabelecimentos ficam obrigatoriamente
submetidos ao controle de saúde de acordo com legislação específica, com
registros e anualmente pelo menos um exame de saúde, que deverá ser
disponibilizado ao Serviço de Inspeção Municipal sempre que solicitado.

Parágrafo único. O exame médico poderá ser exigido sempre que
necessário para qualquer funcionário, inclusive os seus proprietários, que também
exerçam atividades no estabelecimento.
Art. 54. Para o desenvolvimento das atividades industriais, todos os
funcionários devem usar uniformes apropriados e higienizados. Os uniformes

deverão serna cor branca ou outra cor claraque possibilite a fácil visualização de
possíveis contaminações.
§ 1º O estabelecimento deverá disponibilizar uniforme completo em
quantidade suficiente, de modo que permita a troca e lavagem diária ou mais se
necessário.
§ 2º Os funcionários que exercem funções nas oficinas, setores de
manutenção e outros, deverão utilizar uniformes com cores diferenciadas.
§ 3º Os visitantes somente poderão ter acesso ao interior do
estabelecimento quando devidamente uniformizados.
§ 4º O estabelecimento deverá disponibilizar uniforme completo aos
visitantes, sendo de responsabilidade do estabelecimento a lavagem e manutenção
dos uniformes.
Art. 55. Os funcionários envolvidos de forma direta ou indireta em todas as
atividades industriais devem cumprir práticas de higiene pessoal e operacional que
preservem a inocuidade dos produtos.
Art. 56. São proibidos o consumo, a guarda de alimentos e o depósito de
produtos, roupas, objetos e materiais estranhos às finalidades do setor onde se
realizem as atividades industriais.
Art. 57. É proibido fumar nas dependências destinadas à manipulação ou ao
depósito de matérias-primas, de produtos de origem animal e de seus insumos.

Art. 58. A existência de dermatoses, feridas, cortes, doenças infectocontagiosas ou repugnantes e de portadores de salmonela, em qualquer pessoa
que exerça atividade industrial no estabelecimento, implicará no seu afastamento
imediato do local de trabalho.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal deverá ser comunicado
da ocorrência do exposto no “caput” deste artigo, que por sua vez cientificará as
autoridades de saúde pública do fato.

Art. 59. Fica vedado aos funcionários que manipulam matérias-primas e/ou
produtos de origem animal:
I - Ter adornos nas mãos, pulsos, orelhas, pescoço ou qualquer outra região
da face.
II - Apresentar sintomas ou afecções de doenças infecciosas, abscessos ou
supurações cutâneas.
III - Cuspir ou realizar qualquer ato físico que de alguma maneira possa
contaminar o alimento.
IV - Realizar refeições nos locais onde se realizem trabalhos industriais.
Seção VII
DA EMBALAGEM
Art. 60. Entende-se por “embalagem” o invólucro ou recipiente destinado a
proteger, acomodar e preservar materiais destinados à expedição, embarque,
transporte e armazenagem, classificando-se em primária e secundária.

§ 1º Entende-se por “embalagem primária” o invólucro que está em
contato com o produto, devendo este ser de material devidamente aprovado pelo
SIM e pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual ou
Municipal da Saúde.
§ 2º Entende-se por “embalagem secundária” o invólucro ou recipiente
utilizado para acondicionar produtos que tenham sido embalados primariamente.
Art. 61. Os produtos de origem animal destinados à alimentação humana só
podem ser acondicionados ou embalados em recipientes ou continentes
aprovados pelo órgão de fiscalização competente.
Art. 62. Os recipientes e embalagens para acondicionamento de produtos de
origem animal devem ser de uso único, não sendo permitido o retorno da
embalagem ou seu reaproveitamento.

Seção VIII DA ROTULAGEM
Art. 63. Para os fins deste Decreto, entendesse por rótulo ou rotulagem toda
inscrição, legenda, imagem e toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita,
impressa, estampada, gravada, gravada em relevo, litografada ou colada sobre a
embalagem ou contentores do produto de origem animal destinado ao comércio,
com vistas à identificação.
Art. 64. Os estabelecimentos só podem expedir ou comercializar matériasprimas e produtos de origem animal registrados e identificados por meio de
rótulos, dispostos em local visível, quando destinados diretamente ao consumo ou
quando enviados a outros estabelecimentos que os processarão.
§ 1º O rótulo deve ser resistente às condições de armazenamento e de
transporte dos produtos e, quando em contato direto com o produto, o material
utilizado em sua confecção deve ser previamente autorizado pelo órgão regulador
da saúde
§ 2º As informações constantes nos rótulos devem ser visíveis, com
caracteres legíveis, em cor contrastante com o fundo e indeléveis, conforme
legislação específica.
§ 3º Os rótulos devem possuir identificação que permita a rastreabilidade
dos produtos.
§ 4º Os produtos de origem animal fracionados devem conservar a
rotulagem sempre que possível ou manter a identificação do estabelecimento de
origem. Caso não seja possível manter a identificação do estabelecimento de
origem, a empresa deve apresentar o controle de fracionamento e registro de
fornecedores.
Art. 65. As solicitações para aprovação prévia do registro, alteração e
cancelamento de produtos (rótulos e respectivos memoriais descritivos de
fabricação e manipulação) serão encaminhadas nas vias regulamentares ao SIM,
acompanhadas dos seguintes documentos:
I - Formulário de petição de registro municipal de produtos e rótulos
devidamente preenchido em 2(duas) vias.

II - Croqui de rótulo, onde constem todos os dizeres, inscrições e desenhos
do modelo definitivo em 2 (duas) vias.
Art. 66. O rótulo dos produtos de origem animal deverão conter,
obrigatoriamente, as seguintes informações:
I - Nome verdadeiro do produto em caracteres destacados, sem
intercalação de desenhos ou dizeres.
II - Nome da firma responsável.
III

-

Nome

da

firma

que

tenha

completado

operações

de

acondicionamento, quando for o caso.
IV - Carimbo oficial da Inspeção Municipal.
V - Natureza do estabelecimento, de acordo com a classificação prevista
neste Regulamento.
VI - Localização do estabelecimento, especificando o endereço completo e
telefone.
VII - Marca comercial do produto.
VIII - Data de fabricação e prazo de validade.
IX - Indicação da quantidade, de acordo com as normas do INMETRO.
X - Fórmula de composição.
XI - A especificação “Indústria Brasileira”.
XII - A indicação de aditivos utilizados, conforme o Código de Defesa do
Consumidor.
XIII - A expressão “Colorido Artificialmente”, quando for o caso.
XIV - A expressão “Aromatizado Artificialmente”, quando for o caso.

XV - Impressa, a seguinte expressão: “Registro na Secretaria de
Desenvolvimento de Ivoti/RS/SIM sob o nº”, seguida do respectivo número de
registro.
XVI - A indicação da forma e temperatura de conservação.
XVII - O peso da embalagem e a expressão “Deve ser pesado na presença do
consumidor”, no caso de o peso líquido não estar definido.
XVIII - CNPJ ou CPF, nos casos em que couber.
XIX - Informação contém ou não contém glúten.
XX - E outras expressões determinadas por lei ou regulamento.
Art. 67. O desenho do rótulo deverá ser simples e bem definido, não
prejudicando a clareza das informações ou induzir à interpretação incorreta da
real origem do produto.
Art. 68. É proibida qualquer denominação, declaração, palavra, desenho ou
inscrição que transmita falsa impressão, forneça indicação errônea de origem e de
qualidade dos produtos, podendo essa proibição estender-se, a juízo do SIM, às
denominações impróprias.
§ 1º As marcas que infringirem o presente artigo, embora registradas, não
poderão, a juízo do SIM, serem usadas.
§ 2º Antes do registro de qualquer marca a ser usada na rotulagem de
produtos de origem animal, deve ser solicitado parecer do SIM, a fim de ser
atendido o disposto no presente artigo.
Art. 69. É vedada a reutilização de embalagens.
Seção IX
DO TRANSPORTE E TRÂNSITO
Art. 70. Os produtos e matérias-primas de origem animal, oriundos de

estabelecimentos com inspeção municipal que atendam a Lei Municipal nº 3141, de
06 de setembro de 2017, e este Decreto, poderão ser expostos ao consumo e
constituir objeto de comercialização no Município de Ivoti.
Art. 71. As autoridades públicas responsáveis pela vigilância sanitária de
alimentos no centro de consumo deverão comunicar ao SIM os resultados das
ações fiscais e análises de rotina por elas realizadas, se dos mesmos resultar
apreensão ou condenação dos produtos, subprodutos ou matérias-primas de
origem animal.
Parágrafo único. Na hipótese de se apresentar 3 (três) análises fiscais (análise
físico-química e microbiológica) consecutivas em desacordo com a legislação
vigente, o estabelecimento será punido com a suspensão das atividades até que as
irregularidades sejam sanadas.
Art. 72. Todos os produtos de origem animal em trânsito no Município de
Ivoti deverão estar devidamente embalados, acondicionados, rotulados e
carimbados, conforme o disposto na Lei Municipal nº 3141, de 06 de setembro de
2017, e este Decreto, ficando sujeitos a reinspeção pelo SIM, caso necessário, bem
como os estabelecimentos de destino.
Art. 73. Todo veículo de transporte de produtos de origem animal deve ser
construído, mantido e utilizado de modo a preservar os produtos, bem como
manter ou prover temperatura adequada a sua conservação, não podendo
transitar sem licenciamento junto à Secretaria de Saúde e Assistência Social do
Município (Alvará Sanitário para transporte de alimentos).
Art. 74. O transporte de produtos de origem animal deverá ser feito em
veículo apropriado para este fim e que o mantenha em perfeito estado de
conservação.
§ 1º Não poderão ser transportados produtos ou mercadorias de outra
natureza com os produtos de origem animal destinados ao consumo humano.
§ 2º Para que possam ser transportados deverão estar acondicionados
higienicamente em recipientes adequados independentes de sua embalagem,
individual ou coletiva.

§ 3º Os produtos devem ser transportados sobre estrados ou em recipientes
laváveis e fechados.
Seção X
DAS OBRIGAÇÕES
Art. 75. Os responsáveis pelos estabelecimentos ficam obrigados a atender
ao disposto neste Decreto e em normas complementares
Art. 76. Os estabelecimentos sujeitos ao SIM deverão dispor de material
adequado e em quantidade suficiente para realização do trabalho de inspeção,
bem como colocarem à disposição do SIM responsável técnico e pessoal auxiliar
devidamente habilitado sempre que necessário.
Art. 77. Os estabelecimentos deverão ter registros auditáveis, das entradas e
saídas de matérias-primas e produtos, com a especificação da quantidade,
qualidade e sua destinação.
Art. 78. Na hipótese de cancelamento do certificado de registro, o
estabelecimento deverá devolver ao SIM o material pertencente ao Município,
incluídos aqueles de natureza científica, arquivos, carimbos oficiais do SIM, bem
como as embalagens com o carimbo do SIM.
Art. 79. Encaminhar ao SIM até o 10º (décimo) dia útil de cada mês os dados
estatísticos

de

interesse

na

avaliação

da

produção,

industrialização

e

comercialização de produtos de origem animal.
§ 1º Tratando-se de análises laboratoriais microbiológicas dos produtos, as
empresas devem encaminhar para análise bimestralmente, pelo menos 1 (um) dos
produtos que estão em produção, sendo as análises realizadas em laboratórios
devidamente credenciados ao MAPA, de modo que, ao cabo de 1 (um) ano, todos
os produtos estejam amostrados, independentemente do número de produtos
fabricados.
§ 2º Tratando-se de análises laboratoriais físico-químicas dos produtos, as
empresas devem encaminhar a cada 6 (seis) meses produtos que estão em
produção sendo as análises realizadas em laboratórios devidamente credenciados

ao MAPA. Os produtos a serem coletados serão aqueles determinados por este
SIM.
§ 3º Tratando-se de análises laboratoriais microbiológicas da água, as
empresas devem encaminhar a cada 3 (três) meses para análise em laboratório
devidamente credenciado no MAPA água de abastecimento que devem atender
aos padrões de potabilidade determinados pela Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 do
Ministério da Saúde e suas atualizações ou outras normas que vierem substituí-la.

§ 4º Tratando-se de análises laboratoriais físico-químicas da água, as
empresas devem encaminhar a cada 6 (seis) meses para análise em laboratório
devidamente credenciado no MAPA água de abastecimento que devem atender
aos padrões de potabilidade determinados pela Portaria nº 2.914, de 12/12/2011 do
Ministério da Saúde e suas atualizações ou outras normas que vierem substituí-la.
§ 5º As colheitas de amostras de água de abastecimento e produtos serão
realizadas pelo Médico Veterinário responsável pelo SIM ou por Servidor do
Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento do município,
com preenchimento da solicitação oficial de análise, modelo padrão fornecido pelo
SIM.
§ 6º Análises físico-químicas e pesquisa de antibióticos e de fraude no leite
cru devem ser realizadas diariamente na plataforma de recebimento e a cada 2
(dois) meses em laboratório credenciado (exceto antibióticos). As análises de CCS e
CPP em leite cru devem ser realizadas mensalmente em laboratório da rede RBQL.
§ 7º Os parâmetros a serem solicitados para realização das análises físicoquímicas e microbiológicas de água de abastecimento e produtos estão dispostos
nos anexos a este decreto.
§ 8º Ficam sujeitos a solicitações de coletas de amostras e análises
laboratoriais (microbiológicas e físico-químicas) sempre que se achar necessário
pelo órgão de fiscalização responsável.
Art. 80. Fornecer material, utensílios e substâncias específicos para os
trabalhos de coleta, acondicionamento, inviolabilidade e remessa das amostras
oficiais aos laboratórios e arcar com os custos das análises.

Art. 81. Possuir substâncias apropriadas para desnaturação de produtos
condenados, quando não houver instalações para sua imediata transformação
Parágrafo único. O estabelecimento será o responsável pelo destino final em
empresas licenciadas para esta atividade, à custa do estabelecimento e
documentação comprobatória do destino final entregue à Secretaria de
Desenvolvimento do Município.
Art. 82. Dispor de controle de temperaturas das matérias-primas, dos
produtos, do ambiente e do processo tecnológico empregado.
Art. 83. São ainda obrigações dos estabelecimentos, além das previstas na
legislação municipal, as seguintes:
I - Realizar o tratamento adequado das águas servidas.
II - Dar o destino adequado ao lixo proveniente do estabelecimento.
III - Apresentar a documentação referente aos exames médicos (constando
“Apto a manipular alimentos”) atualizados de seus funcionários com periodicidade
mínima de um ano.
IV - Acondicionar e/ou depositar de forma adequada os produtos e/ou
matérias-primas, em câmaras frias e outras dependências, de acordo com a
temperatura de conservação.
V - Transportar os produtos e/ou matérias-primas em condições de higiene
e/ou temperatura adequada.
VI - Marcar o maquinário, carros, tanques, vagonetes, caixas, mesas,
equipamentos e demais utensílios, para o fim de evitar equívocos entre os destinos
de produtos comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não
comestíveis, ou ainda utilizados na alimentação de animais, com o uso da
terminologia “comestíveis” e “não comestíveis”. Com relação às caixas plásticas
devem ser utilizadas caixas vermelhas para acondicionamento de produtos
condenados e caixas brancas ou amarelas para acondicionamento de produtos
comestíveis.

VII - Lavar antes e após o processamento dos produtos, com o emprego de
substâncias registradas nos órgãos competentes, os pisos, paredes, equipamentos e
utensílios utilizados na Agroindústria, deixando-os devidamente desinfetados.
VIII - Dispor de controle de temperaturas das matérias-primas, dos
produtos, do ambiente e do processo tecnológico empregado, conforme
estabelecido em normas complementares.
IX - Manter equipe regularmente treinada e habilitada para execução das
atividades do estabelecimento.
X - Os estabelecimentos devem possuir responsável técnico na condução
dos trabalhos de natureza Higiênicosanitária e tecnológica. O SIM deverá ser
comunicado sobre eventuais substituições dos profissionais.
CAPÍTULO II
INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL

Art. 84. A inspeção “ante” e “post-mortem” obedecerá, no que couber,
quanto à sua forma e condições, as disposições a ela relativas, previstas pela Lei
Federal nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e alterações, e pelo Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal aprovado pelo
Decreto Federal nº 9013, de 29 de março de 2017, e alterações, bem assim, no que
couber no disposto na legislação municipal.
CAPÍTULO III
Seção I
DAS INFRAÇÕES
Art. 85. É proibido aos estabelecimentos de que trata a Lei Municipal do
Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de origem Animal do
Município contrariar quaisquer dispositivos dessas normas, bem como de outras
normas regulamentares aplicáveis e/ou atualizações que vierem a substituí-las.

Art. 86. Para efeitos de apreensão e/ou condenação, afora os casos previstos
na legislação municipal e demais normas aplicáveis, são considerados impróprios
para o consumo, os produtos de origem animal que:
I - Estiverem danificados por umidade ou fermentação, rançosos, mofados
ou bolorentos, de caracteres físicos ou organolépticos anormais, contendo
quaisquer sujidades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação,
elaboração, preparo, conservação ou acondicionamento.
II - Conterem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde.
III - Forem adulterados, fraudados ou falsificados.
IV - Forem transportados fora das condições exigidas.
V - Estiverem com a validade vencida.
Art. 87. Aqueles produtos ou matérias-primas que forem condenados ou
apreendidos deverão ser encaminhados como produtos com fins não comestíveis
ou inutilizados.
Parágrafo único. O estabelecimento será o responsável pelo destino final em
empresas licenciadas para esta atividade, à custa do estabelecimento e
documentação comprobatória do destino final entregue à Secretaria de
Desenvolvimento do Município.
Art. 88. Afora os casos previstos na legislação municipal e demais normas
aplicáveis, entendem-se como adulterações, fraudes ou falsificações, as seguintes
definições:
I - Adulteração:
a) quando os produtos tenham sido elaborados em condições que
contrariem as especificações e determinações fixadas pela legislação vigente;
b) emprego de matéria-prima alterada ou impura no preparo dos produtos;

c) uso de substâncias de qualidade, tipo e espécie diferentes da composição
normal do produto sem prévia autorização da inspeção municipal;
d) os produtos que contenham corantes ou aromatizantes sem prévia
autorização e não conste declaração nos rótulos;
e) quando ocorrer intenção dolosa em mascarar a data de fabricação e
validade do produto.
II - Fraude:
a) quando houver supressão de um ou mais elementos e substituição por
outro visando aumento de volume ou de peso, em detrimento de sua composição
natural ou valor nutritivo;
b) quando as especificações, total ou parcial, não coincidam com o contido
dentro da embalagem;
c) quando for constatada intenção em simular ou mascarar a data de
fabricação e validade;
d) uso de substâncias proibidas na conservação de produtos.
III - Falsificação:
a) quando os produtos elaborados, preparados e expostos ao consumo com
forma, caracteres e rotulagem que constituem processos especiais de privilégio ou
exclusividade de outrem, sem que seus legítimos proprietários tenham dado
autorização;
b) quando forem usadas denominações diferentes das previstas neste
regulamento ou em fórmulas aprovadas.
Seção II
DAS PENALIDADES
Art. 89. O estabelecimento que deixar de apresentar, dentro dos prazos

estabelecidos no Anexo deste Decreto, uma análise físico-química e/ou
microbiológica da água de abastecimento interno será notificado.
Parágrafo único. No caso de reincidência de não cumprimento do
cronograma de análises de água, o estabelecimento será autuado.
Art. 90. O estabelecimento que apresentar uma análise de água físicoquímica e/ou microbiológica em desacordo com os padrões legais vigentes será
notificado e terá 10 (dez) dias para solucionar a causa da desconformidade e
apresentar nova análise em acordo com os padrões legais vigentes.
Parágrafo único. Caso não apresente nova análise em 10 (dez) dias ou
apresentá-la em desacordo com os padrões legais vigentes, será autuado. Na
terceira análise consecutiva fora dos padrões legais terá suas atividades suspensas.
Art. 91. A empresa que tiver suas atividades suspensas na forma do artigo
anterior, somente será liberada após a apresentação de 1 (um) laudo de análise
físico-química e/ou microbiológica de água completo, isto é, com todos os
parâmetros previstos na legislação, em acordo com os padrões legais vigentes,
apresentação do plano de ação e parecer do Médico Veterinário responsável pelo
Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 92. O estabelecimento que deixar de apresentar uma análise
microbiológica e/ou físico-química de produto dentro dos prazos estabelecidos
será notificado.
Parágrafo único. No caso de reincidência de não cumprimento do
cronograma de análises de água, o estabelecimento será autuado.
Art. 93. O estabelecimento que apresentar uma análise de produto
microbiológica ou físico-química em desacordo com os padrões legais vigentes
será notificado, impedido de comercializar o lote do produto cuja amostra foi
considerada imprópria para consumo. Em caso de reincidência o estabelecimento
será autuado e terá sua linha de produção ou atividades suspensa.
§ 1º A empresa que tiver sua linha de produção ou suas atividades
suspensas, somente será liberada para voltar a produzir após apresentar 3 (três)
laudos de análises microbiológicas e/ou físico-químicas consecutivas e completos,

isto é, com todos os parâmetros previstos na legislação de 3 (três) lotes do produto
que teve a produção suspensa de acordo com os padrões legais vigentes,
apresentação do plano de ação e parecer favorável do Médico Veterinário
responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal formalizado através de Termo de
Liberação.
§ 2º A não apresentação de 3 (três) laudos laboratoriais de análises
microbiológicas ou físico-químicas consecutivas em acordo com os padrões legais
vigentes para liberar o lote dentro do prazo de 4 (quatro) meses gerará o
cancelamento do registro do produto junto ao SIM.
Art. 94. No caso do estabelecimento que apresentar laudos de análises em
desacordo com os padrões legais vigentes, sejam microbiológicos, físico-químicos,
sensoriais ou outros vindos de outros órgãos, denúncias, análises fiscais e outras
em desacordo com os padrões legais vigentes será lavrado auto de infração e,
conforme a gravidade do caso poderá gerar suspensão de atividades ou outras
medidas, a critério do SIM.
Art. 95. Consideram-se como padrões legais vigentes aqueles estabelecidos
através da Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, Resolução RDC nº
12/2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Regulamentos Técnicos de
Identidade e Qualidade de Produtos, Instrução Normativa nº 34/2008 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, RIISPOA - Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, aprovado pelo Decreto 9.013 de 29/03/2017 e
outros que venham a ser publicados.
Seção III
DAS SANÇÕES
Art. 96. Caracterizada a adulteração, fraude ou falsificação do produto e
demais não conformidades descritas na Seção I, a empresa sofrerá as sanções
descritas nesta Seção, exceto quanto as penalidades previstas na Seção I, quando
não cumulativas.
Art. 97. Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à
legislação referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou

cumulativamente, as seguintes sanções:
I - Advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo
ou má-fé.
II - multa no valor conforme a infração, a critério do SIM, observado o
seguinte:
a) nas infrações leves, o equivalente a 1,10URMs (Unidades de Referência
Municipal) a 1,65 URMs (Unidades de Referência Municipal);
b) nas infrações graves, o equivalente a 1,66 URMs (Unidade de Referência
Municipal) a 2,75 URMs (Unidade de Referência Municipal);
c) nas infrações gravíssimas, equivalente a 2,76 URMs (Unidades de
Referência Municipal) a 3,85URMs (Unidades de Referência Municipal).
III - Apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos, subprodutos
e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênicosanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulterados.
IV - Suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza
higiênico-sanitária ou no caso de embaraço à ação fiscalizadora.
V - Interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a infração
consistir na adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar,
mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de
condições higiênico-sanitárias adequadas.
VI - Cancelamento do registro do produto em desacordo.
VII - Cancelamento do registro do estabelecimento.
§ 1º As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de
reincidência;
§ 2º As multas previstas neste artigo serão agravadas até o grau máximo,
nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência a ação

fiscal, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a
situação econômico-financeira do infrator e os meios ao seu alcance para cumprir
a lei.
§ 3º A suspensão de que trata o inciso IV cessará quando sanado o risco ou
ameaça de natureza higiênico sanitária.
§ 4º A interdição de que trata esse artigo, poderá ser levantada, após o
atendimento das exigências que motivaram a sanção.

I - Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo anterior,
decorridos 12 (doze) meses, será cancelado o registro.
Art. 98. Em todos os casos em que for cominada a sanção de multa cabe
recurso ao Coordenador do SIM.
Art. 99. Sem prejuízo da cominação das demais penalidades previstas na
legislação federal e estadual aplicável a matéria, aplicar-se-á a pena de suspensão
da inspeção e cancelamento do certificado, quando restar constatado que o
estabelecimento:
I - Cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária.
II - Tenha adulterado ou falsificado o produto.
III - Fique comprovado mediante laudo do SIM, a partir da inspeção
realizada por autoridade competente, a impossibilidade de o estabelecimento
permanecer em atividade.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 100. O descumprimento às disposições deste Decreto e às normas
complementares será apurado em processo administrativo devidamente instruído,
iniciado com a lavratura do auto de infração, ao qual serão acostados os
documentos pertinentes a apuração e o termo de advertência do inciso I do artigo
97, quando houver.

Art. 101. O auto de infração será lavrado por Médico Veterinário
responsável pelo SIM, no local onde foi comprovada a irregularidade ou no órgão
de fiscalização do Departamento de Agricultura.
Art. 102. O auto de infração deve ser claro e preciso, sem rasuras nem
emendas, e deve descrever a infração cometida e a base legal infringida.
Art. 103. O auto de infração será lavrado em modelo próprio a ser
estabelecido pela Secretaria de Desenvolvimento - Departamento de Agricultura.

Art. 104. A assinatura e a data apostas no auto de infração por parte do
autuado, ao receber sua cópia, caracterizam intimação válida para todos os efeitos
legais.
§ 1º Quando da recusa do autuado em assinar o auto de infração, o fato
deve ser consignado no próprio auto de infração.
§ 2º A ciência expressa do auto de infração deve ocorrer pessoalmente de
forma que assegure a certeza da cientificação do interessado.
Art. 105. A defesa do autuado deve ser apresentada por escrito, em
vernáculo e protocolizada na Secretaria de Desenvolvimento - Departamento de
Agricultura, no prazo de dez dias, contados da data da cientificação oficial.
Art. 106. O Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal,
após juntada ao processo da defesa ou do termo de revelia, deve instruí-lo ainda
com demais documentos pertinentes e encaminhá-lo ao Diretor do Departamento
de Agricultura para julgamento em primeira instância.
Parágrafo único. Em caso de impedimento e/ou interesse público poderá
ser designado outro servidor para proceder o julgamento dos recursos em
Primeira Instância.
Art. 107. Do julgamento em primeira instância, cabe recurso, em face de
razões de legalidade e do mérito, no prazo de dez dias, contado da data de ciência
ou da data de divulgação oficial da decisão.

Parágrafo único. O recurso tempestivo poderá, a critério da autoridade
julgadora, ter efeito suspensivo sobre a penalidade aplicada e deve ser dirigido à
autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar, encaminhará o
processo administrativo ao Secretário de Desenvolvimento, para proceder ao
julgamento em segunda instância.
Art. 108. A autoridade competente para decidir o recurso em segunda e
última instância é o Secretário de Desenvolvimento, respeitados os prazos e os
procedimentos previstos para a interposição de recurso na instância anterior.

Art. 109. O não recolhimento do valor da multa no prazo de trinta dias,
comprovado nos autos do processo transitado em julgado, implicará o
encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa do Município.
Art. 110. A lavratura do auto de infração não isenta o infrator adequação da
exigência que a tenha motivado.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 111. Compete aos servidores do SIM a aplicação das penalidades
previstas na Lei do Sim e neste Decreto, sob a Coordenação do SIM.
Art. 112. O Serviço de Inspeção Municipal divulgará todas as normas que
forem expedidas, para conhecimento das autoridades e, conforme o caso fará um
comunicado direto aos órgãos envolvidos.

Art. 113. O SIM promoverá a mais estreita cooperação com os órgãos
congêneres, no sentido de obter o máximo de eficiência e praticidade na inspeção
industrial e sanitária.
Art. 114. São parte integrante deste Decreto, os anexos nº I e II que tem por
objeto a regulamentação das análises microbiológicas e físico-químicas a serem
realizadas em água de abastecimento e produtos e estabelecer o Grupo Consultivo

do SIM.
Art. 115. Os estabelecimentos abrangidos pela Lei Municipal do SIM e por
este Decreto deverão obter o certificado de registro de acordo com os prazos e
orientações dos coordenadores do Sistema.
Art. 116. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do SIM.
Art. 117. Fica revogado o Decreto Municipal nº 50/2017.
Art. 118. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos onze (11) dias do mês de setembro de
2017.

MARIA DE LOURDES BAUERMANN
Prefeita Municipal

