
NORMA TÉCNICA N° 004, DE 10 NOVEMBRO DE 2022.

Institui  o  manual  de  procedimentos

internos e rotinas do Serviço de Inspeção

Municipal de Serafina Corrêa

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SERAFINA  CORRÊA,  no  uso  de  suas

atribuições  legais,  considerando  a  necessidade  de  orientar  a  atividade  de  inspeção  e

fiscalização  local,  padronizando  procedimentos  e  rotinas  adotados  pelo  Serviço  de

Inspeção Municipal nos estabelecimentos de produtos de origem animal registrados de

Serafina Corrêa, resolve:

Art.  1° Fica instituído o Manual  de Procedimentos Internos e Rotinas de

Serviço de Inspeção Municipal de Serafina Corrêa. 

Parágrafo único. Fazem parte da presente Norma Técnica, como anexos, o

Manual de Procedimentos Internos e modelos de Rotinas de Serviço. 

Art.  2°  O documento  é  dirigido aos Médicos  Veterinários  e auxiliares  de

inspeção responsáveis pela inspeção e fiscalização local,  como ferramenta auxiliar  das

rotinas de trabalho e fiscalização. 

Art. 3° Esta Norma Técnica entra em vigor na data de sua publicação. 

      Gabinete do Prefeito de Serafina Corrêa, 10 de Novembro de 2022. 

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

Manual de Procedimentos Internos e Rotinas do 

Serviço de Inspeção Municipal de Serafina Corrêa

                          Novembro de 2022



1. Introdução

Este manual visa orientar e padronizar os procedimentos e rotinas adotados pelo

Serviço de Inspeção Municipal de Serafina Corrêa nos estabelecimentos com inspeção

permanente e periódica de produtos de origem animal. É dirigido aos Médicos Veterinários

responsáveis  pelas  inspeções,  fiscalizações  locais  e  outros  cargos  envolvidos,  como

ferramenta para auxiliar nas rotinas de trabalho e fiscalização.

2. Objetivo

Este documento tem o objetivo de padronizar as atividades do Serviço de Inspeção

Municipal de Serafina Corrêa, no que se refere à sua organização e atuação nas empresas

registradas. 

3. Estrutura organizacional do Serviço de Inspeção Municipal

3.1 Sala do SIM 

A sala do SIM, localizada dentro da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e

Agronegócio,  é  provida  de  mesa,  cadeiras,  computador,  impressora,  armário  para  o

armazenamento  de  documentos,  materiais  de  escritório  e  materiais  de  trabalho

(termômetro, prancheta, uniformes, kits de análise laboratorial, kits para medição do cloro).

É de responsabilidade do Médico Veterinário do SIM manter a organização e o zelo das

dependências cedidas pela prefeitura municipal de Serafina Corrêa.

As dependências deverão permanecer chaveadas fora dos horários do expediente

ou, a critério do Médico Veterinário, deverá haver local para guarda segura de documentos

pertinentes ao SIM.



3.2 Sede de Inspeção no Estabelecimento

A sede  de  inspeção  no  estabelecimento  poderá  ser  uma  sala  própria  ou  um

escritório cedido pelo estabelecimento. É de responsabilidade do Médico Veterinário do

SIM manter a organização e o zelo das dependências. Deve ser provido de mesa, cadeira,

armário, impressora, entre outros. Cabe a empresa realizar a limpeza e manutenção da

sala utilizada pelo SIM. 

Quando for o caso, essa sala deverá ser identificada como “Sala do Serviço de

Inspeção Municipal”. O acesso às dependências é exclusivo aos funcionários da inspeção

ou  pessoas  autorizadas  pelo  responsável.  As  dependências deverão  permanecer

chaveadas fora dos horários de produção ou, a critério do Médico Veterinário, deverá haver

local  para  guarda  segura  de  carimbos,  lacres,  documentos,  etc. A sede exclusiva da

inspeção poderá ser dispensada, caso seja justificada.

3.3 Uniformes

A prefeitura e a empresa devem disponibilizar uniformes completos (calça, camisa,

touca) de cor clara, limpos, em quantidade adequada e com troca diária para todos que

trabalham na inspeção. Também deve fornecer EPI's (botas brancas, jaquetas, mangas

plásticas, luvas, protetores auriculares, capacete, capa de chuva, entre outros) conforme a

necessidade do local.

3.4 Organização Geral de Documentos

O Médico  Veterinário  do  SIM deve  garantir  a  perfeita  organização  de  todos  os

documentos e materiais inerentes ao Serviço de Inspeção Municipal, como notificações,

ofícios, memorandos, documentos recebidos, planilhas de verificação, análises,

comprovantes de pagamento de taxas, separados por pastas devidamente identificadas

para que estejam prontamente disponíveis para consulta local ou de supervisão.



Os documentos relativos à empresa poderão ser armazenados na sede do SIM, a

critério dos fiscais responsáveis pela inspeção do estabelecimento.

3.5 Armazenamento de Documentos do SIM

 Arquivamento Físico

Pasta de 
Documentos do SIM

 Instruções de trabalho do SIM;

 Memorando de comunicação interna;

 Termos de cadastro técnico com laboratórios;

 Protocolo de denúncias;

 Legislação do SIM 

 Laudos de atividade de educação sanitária;

 Laudos de atividade de combate à fraudes

 e clandestinidade;

 Documentos para adesão ao SUSAF-RS.

Pasta de cada empresa
registrada no SIM 

 Cadastro do estabelecimento;

 Vistorias;

 Ofícios emitidos pela empresa e pelo SIM;

 Notificações e Autos de infração;

 Processos administrativos;

 Solicitação de análises laboratoriais;

 Resultados das análises laboratoriais;

 Certificados das empresas (calibração, higienização

do reservatório de água, controle de pragas);

 Documentos da empresa;

 Documentos de registro no SIM.

 Memoriais descritivos e croquis de rótulos;

 Documentos para aprovação do projeto;

 Documentos para aprovação do terreno.



 Arquivamento Eletrônico

Ata de reuniões
 Descrição  detalhada  de  todas  as  reuniões

realizadas com o SIM e seus participantes.

 Pasta de Documentos 
do SIM

 Documentos SUSAF-RS;

 Documentos e Legislação do SIM;

 Memorando de comunicação;

 Pareceres,  ofícios,  notificações  e  autos  de

infração;

 Protocolos;

 Termos com laboratório.

Pasta de cada empresa
 registrada no SIM

 Análises de autocontrole; 

 Certificados;

 Documentos do estabelecimento;

 Manual de BPF;

 Pareceres do SIM; 

 Planilhas do SIM;

 Resultados das análises laboratoriais oficiais.

Protocolo 
de documentos,

fiscalização, denúncias,
dados de produção e
análises laboratoriais.

 Pasta no excel, conforme Anexo 1 e 2



Anexo 1. Protocolo de entrada de documentos do SIM

Anexo 2. Protocolo de saída de documentos do SIM

Fica a critério do Médico Veterinário responsável a melhor maneira de organização

dos documentos. Os documentos deverão ser arquivados por pelo menos 2 (dois) anos.



4. Documentos Oficiais do SIM

As comunicações com empresas registradas devem ser feitas através de ofício ou e-

mail, as comunicações internas da prefeitura devem ser realizadas através de memorando.

Os documentos gerados nos Serviços de Inspeção Municipal devem ser identificados

seguindo a seguinte regra: “nome do documento + numeração (sequencial e  anual)”.

Exemplo: “Ofício n° XX/2022”, quando este for emitido para empresas cadastradas no SIM,

quando for para outras entidades deve-se utilizar apenas o nome do documento + numeração

(sequencial e anual) + SIM, Exemplo: “Ofício n° XX/2022 – SIM, e quando for um memorando

utilizar “Memorando n° XX/2022 – SIM”.

Os documentos endereçados à empresa ou autos de qualquer natureza (infração,

multa, suspensão, liberação, entre outros) devem sempre ser recebidos e assinados pelo

representante legal do estabelecimento ou alguém por ele autorizado mediante procuração

registrada em cartório.

Todos os documentos de empresa ou terceiros devem ser protocolados no protocolo

de  entrada  e  saída  de  documentos  do  SIM,  com  número  do  protocolo  e  assinatura  do

funcionário da inspeção que o recebeu, depois arquivados em suas respectivas pastas.

Todas  as  cópias  de  documentos  recebidas  pelo  Serviço  de  Inspeção  Municipal

deverão ter a inscrição “confere com o original”, além de carimbo e assinatura do funcionário

da  inspeção  que  o  recebeu  após  comprovar  sua  autenticidade  conforme  o   documento

original.

Segue a descrição e uso dos documentos da inspeção e formato de organização em

geral:

4.1 Ofício

Utilizado na comunicação entre a inspeção e a empresa ou terceiros. Normalmente

utilizado para fazer solicitações ou comunicações de qualquer natureza. Uma cópia sempre

deve ser arquivada em pasta específica da empresa pela inspeção local, após protocolada.



4.2 Memorando

Utilizado nas comunicações internas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária

e Agronegócio de Serafina Corrêa. Deve ser arquivado em pasta de Documentações do SIM

pela inspeção local. 

4.3 Notificação

Utilizada para comunicação à empresa de não conformidade em alguma verificação

realizada pela inspeção (Anexo I). É estipulado um prazo de 5 (cinco) dias úteis para retorno

da notificação devidamente preenchida com um plano de ação, contendo ações corretivas e

preventivas. 

Na descrição da notificação, deve-se limitar à descrição da não conformidade, data da

ocorrência e, se for o caso, às ações fiscais tomadas pela inspeção. A definição das ações

corretivas  e  preventivas  a  tomar  é  de  responsabilidade  da  empresa.  Após  o  retorno  da

notificação,  cabe  ao  Médico  Veterinário  a  análise  e  a  aceitação  ou  não  das  medidas

propostas. Após sanada a não conformidade, a notificação é encerrada e arquivada em pasta

específica.  Deve  ser  preenchida  em 3  vias,  ficando  a  inspeção  com a  terceira  via  para

comprovar sua entrega à empresa. As notificações devem ser preenchidas e entregues às

empresas sempre que forem encontrados problemas que ponham em risco a inocuidade,

integridade,  qualidade  e  identidade  do  produto,  ou  quando  forem  encontrados  desvios,

durante as verificações in loco ou documentais. A verificação do cumprimento dos prazos da

notificação será efetuada pelos fiscais do SIM. O não cumprimento de 100% (cem por cento)

dos itens apontados poderá acarretar em adicional ação administrativa e legal. Acarretará em

auto de infração quando a empresa apresentar não conformidade três vezes consecutivas.

4.4 Auto de Infração

Quando  da  emissão  de  um  Auto  de  Infração  (Anexo  II),  toda  a  documentação

referente a este processo (notificação, plano de ação, laudos, auto de infração, auto de multa,



entre outros) deverá ser arquivada na pasta específica da empresa com o nome “Processos

Administrativos”.

A  fiscalização  do  SIM  poderá  adotar,  isolada  ou  cumulativamente,  as  medidas

cautelares descritas na Lei 4.013 de 13 de maio de 2022, e no Decreto nº 1.174, de 19 de

Agosto de 2022, ou outro que vier a substitui-lo. 

4.5 Análises Laboratoriais Oficiais

As  coletas  devem  ser  realizadas,  de  acordo  com  o  cronograma  do  Serviço  de

Inspeção Municipal, atualizado anualmente. Caso a empresa não esteja produzindo o produto

solicitado, ou por qualquer outro motivo que a fiscalização local julgar necessário, poderá

alterar  o  produto  a  ser  coletado.  Se  por  algum  motivo  a  coleta  e  a  análise  não  forem

realizadas, a fiscalização deve descrever que não foi realizada no Formulário de Coleta de

Produto para Análise Laboratorial de Água e Produto e informar o motivo da não realização

da análise. Os laudos das análises devem ser anexados na pasta específica da empresa,

devendo ser marcadas as opções disponíveis nos resultados das análises e descrever as

providências a serem tomadas, de acordo com o resultado obtido. 

4.6 Denúncias

As denúncias, anônimas e não anônimas, serão atendidas pelo Médico Veterinário

oficial e será aberto um protocolo interno (Anexo III) e enviado para o ministério público, com

averiguação in loco, caso for solicitado pelo órgão. Dependendo da denúncia, a ação poderá

ser efetuada acompanhada da Vigilância Sanitária, Brigada Militar e Inspetoria Veterinária do

Município de Serafina Corrêa.

4.7 Substituições e Férias

Em casos de ausência do Médico(a) Veterinário(a)  ou do Auxiliar  Administrativo(a),

deverá  haver  um  aviso  prévio  de  48  horas  para  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,



Pecuária e Agronegócio de Serafina Corrêa. O período será compensado em outros dias de

trabalho  e/ou  poderá  ser  executado  pelo  Auxiliar  Administrativo(a)  e/ou  Médico(a)

Veterinário(a), dependendo do caso.

Também  poderá  ser  prevista  substituição  ou  contratação  emergencial  por  outro

Médico(a) Veterinário(a), em casos de férias, ausência ou situações de afastamento, devendo

ser publicada portaria e/ou declaração com informações da substituição e/ou contratação.

4.8 Ata de Reuniões

Todas  as  reuniões  realizadas  com empresas,  funcionários  da  prefeitura,  vigilância

sanitária, inspetoria veterinária, entre outros, será registrada em ata de reuniões física, com

modelo de ata específico.

5. Deveres do Servidor

É obrigação da inspeção e fiscalização local conhecer o processo de fabricação de

todos  os  produtos  de  cada  estabelecimento  sob  sua  inspeção,  devendo,  para  tanto,

acompanhar  e  avaliar  rotineiramente  seus  processos.  Deve  ter  conhecimento  e  controle

sobre a matéria-prima e insumos utilizados, além de conhecer os Programas de Autocontrole

da empresa e verificar a sua descrição. A verificação oficial dos programas da empresa se

dará por verificação in loco e verificação documental dos registros da empresa, identificando

possíveis  não conformidades por problemas sanitários ou fraude econômica,  assim como

desvios do programa da empresa, que coloque em risco a qualidade do produto. 

O  responsável  pela  Inspeção  e  Fiscalização  Local,  em  suas  atividades,  deve

preencher as Planilhas de Fiscalização, Notificações, Autos de Infração, entre outros. Todos

os documentos devem ser preenchidos utilizando caneta, não devendo ser passados a limpo,

evitando-se  rasuras.  Quando  ocorrerem  erros  no  preenchimento  das  planilhas,  esses

deverão ser colocados entre parênteses, transcrito o termo correto e rubricado pelo avaliador.

Sendo observadas não conformidades (NC), essas devem gerar notificação, impressos em



três vias, onde uma delas deverá ser devolvida para inspeção com a ciência e resposta da

empresa. A Notificação gerará um Auto de Infração quando: 

 A notificação não for respondida dentro do prazo estipulado. Respostas insatisfatórias

devem ser devolvidas e tratadas como não respondidas; 

 A ação corretiva não tiver sido eficiente; 

 Não forem cumpridos os prazos propostos, por descaso; 

 Após três reincidências das notificações.  Sempre que for  constatada uma NC,  ela

deve ser seguida de uma ação fiscal. 

5.1 Inspeção Periódica

O responsável pela inspeção e fiscalização local de estabelecimentos com inspeção

periódica deve comparecer em cada estabelecimento sob sua inspeção, pelo menos, uma

vez a cada quinze dias.  Os estabelecimentos sob caráter  de inspeção periódica são: de

carnes e derivados, de leite e derivados, de pescado e derivados, de ovos e derivados, de

produtos de abelha e derivados e de armazenagem, exceto estabelecimentos que recebam

as diferentes espécies de açougue para abate ou industrialização.  O fiscal deve solicitar às

empresas uma relação com dias e horários de produção a fim de otimizar a fiscalização dos

mesmos. 

5.2 Inspeção Permanente

O  responsável  pela  inspeção  local  deve  comparecer  diariamente  ao  abatedouro

frigorífico e chegar antes do início das atividades para realizar a verificação ante mortem e

dos setores para liberação. Quando o estabelecimento não realizar abate diário, este deve

solicitar a empresa uma relação com dias e horários de abate. 



6. Preparação da Inspeção Local

Antes de iniciar os trabalhos de verificação oficial dos Programas de Autocontrole do

estabelecimento, a Inspeção Local deve assegurar-se que: 

a)  conhece  plenamente  o  entendimento  com relação  aos  Programas  de  Autocontrole  do

estabelecimento, leu o manual de BPF; 

b)  conhece os programas desenvolvidos pela empresa,  as formas de monitoramento dos

PACs, ações corretivas e os respectivos modelos dos registros (planilhas); 

c)  dispõe  de  instrumentos  necessários  (termômetro,  prancheta,  planilhas,  entre  outros)  à

realização e documentação dos achados de inspeção;

Atendidas estas três condições preliminares, a inspeção local está apta a desenvolver

a verificação oficial dos Programas de Autocontroles (PACs) da empresa, conforme planilhas

de fiscalização.

7. Verificação Oficial

Fica  definido  que  a  frequência  da  verificação  oficial,  que  se  dará  in  loco, e

documental  seja,  no  mínimo,  realizada  quinzenalmente  para  estabelecimentos  de

frequência  periódica  e  sempre  que  houver  abate  para  estabelecimentos  de  frequência

permanente,  abrangendo  os  procedimentos  executados  e  os  registros  gerados  pelo

monitoramento  e  verificação  previstos  nos  autocontroles  do  estabelecimento  além  de

outros documentos de suporte. 

7.1 Planilhas de Fiscalização dos Estabelecimentos

As planilhas  de fiscalização dos estabelecimentos de carne e derivados,  leite  e

derivados, ovos e derivados, mel e derivados, pescado e derivados e abatedouros devem

ser elaboradas conforme os Programas de Autocontrole de cada estabelecimento, como

exemplo o Anexo IV.



8. Programas de Autocontrole Avaliados

De acordo com o Decreto Municipal nº 1.174, 19 de Agosto de 2022, Art. 25º, § 2º,

estabelecimentos que desejarem adesão ao SIM/SUSAF-RS, devem possuir o Manual de

Boas Práticas de Fabricação com os seguintes programas de autocontrole implantados,

com prazo de adequação de um ano a partir do seu registro:

                     I – Manutenção das instalações e equipamentos;

II - Água de abastecimento;

III – Águas residuais;

IV - Controle integrado de pragas;

V – Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO);

VI – Higiene, hábitos higiênicos, saúde e treinamento dos colaboradores;

VII - Procedimentos Sanitários Operacionais (PSO);

VIII - Controle das matérias-primas, ingredientes e embalagens;

IX - Controle de temperaturas;

X – Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo;

XI - Análises laboratoriais;

XII - Rastreabilidade e recolhimento;

XIII – Iluminação e ventilação; 

XIV - Abate humanitário e bem-estar animal (para abatedouros frigoríficos);

XV - Identificação, remoção, segregação e destinação do material 

especificado de risco (MER), para abatedouros frigoríficos;

XVI – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (somente

para estabelecimentos com adesão ao SISBI-POA).

8.1 Manutenção das Instalações e Equipamentos

Avaliar se as suas instalações, equipamentos e seus utensílios foram localizados,

projetados  e  construídos  de  forma  a  permitir  a  fácil  manutenção  e  higienização,  e



funcionam  de  acordo  com  o  uso  pretendido  e  de  forma  a  minimizar  a  contaminação

cruzada, e estão em condição sanitária de operação.

8.2 Água de Abastecimento

Avaliar se o estabelecimento dispõe de água potável em quantidade suficiente para

o  desenvolvimento  de  suas  atividades,  com  instalações  adequadas  para  seu

armazenamento e distribuição. Avaliar se o estabelecimento dispõe de pontos de coleta de

água  com  identificação  e  representativos  do  sistema  de  captação  após  o  tratamento,

reservatório  e  distribuição  da  água,  e  nos  equipamentos  que  se  fizerem  necessários.

Avaliar se o vapor e o gelo que entram em contato direto ou indireto com os produtos de

origem animal foram obtidos de forma a garantir sua inocuidade. Mensurar o cloro residual

livre, e quando possível, o pH dos pontos de coleta. 

8.3 Águas Residuais

Avaliar se as instalações dispõem de sistema de recolhimento de águas residuais

que facilite o escoamento e capaz de drenar o volume produzido, bem como se é capaz de

prevenir eventuais refluxos de água que possam contaminar a rede de abastecimento de

água potável. 

8.4 Controle Integrado de Pragas

Avaliar se o controle ou o programa é eficaz e contínuo, de forma a evitar o acesso,

a presença e a proliferação de pragas na área no complexo industrial. Avaliar  in loco  as

armadilhas,  seu  monitoramento,  as  barreiras  físicas  contra  o  acesso  de  pragas  e  o

perímetro do estabelecimento. Avaliar se a frequência do controle por empresa terceirizada

ocorre, no mínimo, semestralmente.



8.5 Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO)

Avaliar se os procedimentos de limpeza e sanitização garantem que as instalações

estejam limpas e sanitizadas durante as operações, de acordo com a natureza do processo

de fabricação. A avaliação abrange a implementação, o monitoramento, a verificação e as

ações corretivas. 

A implementação  traduz-se  na  execução  dos  procedimentos  descritos  no  plano

envolvendo  a  metodologia  empregada  e  suas  etapas,  material  utilizado,  e  tempo  de

contato,  tipo  e  concentração  dos  agentes  sanitizantes.  O  monitoramento  operacional

consiste em avaliar se o estabelecimento mantém ou não as condições sanitárias durante

as operações ou seus intervalos. A verificação consiste em avaliar se o monitoramento ou

se a implementação está sendo realizada da forma adequada conforme plano escrito. As

ações corretivas devem ser avaliadas frente as não conformidades detectadas.

8.6 Higiene, Hábitos Higiênicos, Saúde e Treinamento dos Colaboradores

Avaliar  se  os  colaboradores  que  entram  em  contato  direto  ou  indireto  com  os

produtos  de  origem  animal  adotam  práticas  higiênicas  e  de  asseio  pessoal,  e  são

submetidos a controle ou avaliação de saúde anualmente (Atestado de Saúde Ocupacional

-  ASO).  Avaliar  se os colaboradores que entram em contato direto  ou indireto com os

produtos  de  origem  animal  são  treinados  considerando  para  as  atividades  que

desempenham e para Boas Práticas de Fabricação (BPF).

8.7 Procedimentos Sanitários Operacionais (PSO)

Avaliar  se  os  Procedimentos  Sanitários  Operacionais  (PSO)  foram  mapeados

considerando o processo produtivo. Avaliar se os procedimentos sanitários operacionais

estão  sendo  executados  conforme  previsto  no  programa  escrito,  de  forma  a  evitar  a

contaminação cruzada do produto.



8.8 Controle das Matérias-primas, Ingredientes e Embalagens

Avaliar  se  as  matérias-primas,  ingredientes  e  embalagens  são  recebidos  e

armazenados de forma adequada. As matérias-primas devem respeitar a temperatura e

características sensoriais estipuladas em legislação. Os ingredientes e embalagens devem

estar íntegros e armazenados em local adequado, conforme seu prazo de validade.

8.9 Controle de Temperaturas

Avaliar se há controle de temperatura de ambientes, equipamentos, operações e

produtos/matérias-primas,  de  acordo  com  a  natureza  da  operação.  Mensurar  as

temperaturas  de  ambientes,  equipamentos,  operações  e  de  produtos/matérias-primas,

conforme o caso. Nos processos produtivos que envolvam cozimento, deve ser avaliada a

validação  térmica  correspondente  e  o  cozimento  propriamente  dito  no  elemento  de

controle.

8.10 Calibração e Aferição de Instrumentos de Controle de Processo

Avaliar  se  o  estabelecimento  dispõe  de  instrumentos  ou  equipamentos  aferidos

conforme seus Programas de Autocontrole e calibrados anualmente,  que funcionem de

acordo com o uso pretendido e se estão devidamente identificados. 

8.11 Análises Laboratoriais

Avaliar se as análises físico-químicas e microbiológicas dos produtos, matéria-prima

e da água de abastecimento, incluindo água potável e gelo, são realizadas nas frequências

previstas pelo SIM, em laboratórios de autocontrole ou credenciados, conforme o caso,

garantindo assim que alimentos estejam aptos para o consumo humano e cumpram as

especificações aplicáveis aos produtos acabados conforme disposto na legislação vigente.

Avaliar as ações adotadas pela empresa frente a resultados não conformes.



8.12 Rastreabilidade e Recolhimento

Avaliar o sistema de rastreabilidade do estabelecimento e recolhimento de produtos

em  casos  de  não  conformidade.  A rastreabilidade  deverá  ser  comprovada  através  de

planilhas, identificação de lotes,  entre outros. O recolhimento de produtos deve possuir

planilha para controle.

8.13 Iluminação e Ventilação

Avaliar se as instalações dispõem de iluminação natural ou artificial com intensidade

suficiente, de acordo com a natureza da operação, inclusive nos pontos de inspeção ou

reinspeção. 

Avaliar se as instalações dispõem de ventilação natural ou mecânica de forma a

minimizar a contaminação por meio do ar, controlar a temperatura ambiente, a umidade e

os odores que possam afetar os produtos de origem animal e impedir que o ar flua de

áreas contaminadas para áreas limpas, bem como a formação de condensação. 

8.14 Abate Humanitário e Bem-estar Animal, para abatedouros frigoríficos

Avaliar se os procedimentos adotados pelo estabelecimento de abate referente ao

transporte,  desembarque,  lotação,  descanso,  condução,  imobilização/contenção,

insensibilização, sangria, escaldagem/esfola adotados são executados de acordo com seu

plano escrito bem como atendem o disposto na Portaria n° 365, de 16 de Julho de 2021. 

8.15  Identificação,  Remoção,  Segregação  e  Destinação  do  Material

Especificado de risco (MER), para abatedouros frigoríficos

Avaliar  se  o  Material  Específico  de  Risco  (MER)  está  sendo  inspecionado  e

destinado adequadamente em todos os estabelecimentos que realizarem abate.



8.16 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC

Avaliar se a formulação, processo de fabricação e o rótulo estão de acordo com o

registrado  e  se  garantem  a  identidade,  qualidade,  segurança  higiênico-sanitária  e

tecnológica  do  produto  de  origem  animal.  Na  formulação  deve-se  observar  se  a

composição  do  produto  registrada  corresponde  ao  constatado  in  loco.  Verificar  se  os

aditivos  e  ingredientes  foram  adicionados  respeitando  a  concentração  ou  quantidade

aprovada. Verificar se a matéria-prima empregada corresponde realmente a declarada seja

na sua natureza ou quantidade.

No  processo  de  fabricação  deve-se  observar  se  os  parâmetros  indicados  no

processo  produtivo  foram  respeitados  conforme  a  natureza  do  produto.  Realizar  as

análises preconizadas para cada tipo de produto com o objetivo de avaliar a conformidade

in loco de matérias-primas e produtos. Deve ser verificado se o rótulo (croqui) utilizado in

loco corresponde ao registrado. 

9. Ações de Educação Sanitária e Combate a Fraudes e Clandestinidade

O Serviço de Inspeção Municipal prevê a realização de ações de educação sanitária

e combate às fraudes e clandestinidade, conforme cronograma estipulado anualmente. As

atividades poderão ser realizadas em conjunto à Vigilância Sanitária, Inspetoria Veterinária

e Brigada Militar do município.

10. Registro de Empresas no Serviço de Inspeção Municipal

Conforme  Lei  n°  4.013  de  13  de  maio  de  2022,  Art.  10º,  para  o  processo  de

obtenção do Registro junto ao SIM, os seguintes procedimentos deverão ser protocolados

e os documentos entregues no Serviço de Inspeção Municipal:

I – Liberação das instalações pelo SIM, mediante aprovação de projeto e vistoria,

precedida de vistoria prévia para aprovação de local e terreno, devendo ser encaminhados

os seguintes documentos: 



a) Requerimento assinado pelo representante legal da empresa ao Secretário da

Agricultura, Pecuária e Agronegócio, solicitando vistoria prévia do local e terreno (Anexo V);

b) Laudo de inspeção prévia do local e terreno assinado pelo veterinário do SIM; 

c) Requerimento solicitando aprovação do Projeto (Anexo VI), acompanhado de:

1) Memorial Econômico sanitário do estabelecimento (Anexo VII);

2) Memorial Descritivo da construção, assinado por Engenheiro ou Arquiteto;

3) Plantas de situação e localização;

4) Planta Baixa de todos os prédios e pavimentos;

5) Planta de fachada e cortes longitudinais e transversais;

6) Planta hidrossanitária;

7) Layout de equipamentos.

II – Apresentação do "croqui" dos rótulos, juntamente com o Memorial Descritivo do

Processo de Fabricação dos produtos, Descrição da rotulagem para cada produto (Anexo

VIII), para sua aprovação; 

III – Encaminhar os seguintes documentos: 

a) Requerimento ao Secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, solicitando o

registro do estabelecimento junto ao SIM (Anexo (IX); 

b) Documentação do Responsável Legal (RG e CPF);

c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do estabelecimento;

d) Alvará de Localização e/ou Alvará de Licença;

e) Licenciamento ambiental; 

f) Contrato de Recolhimento de resíduos se for o caso; 

g)  Requerimento  simples  dirigido  ao  responsável  pelo  serviço  de  inspeção,

indicando a adoção de Boas Práticas de Fabricação (Anexo X); 

h) CNPJ ou inscrição do produtor rural na Secretaria da Fazenda Estadual; 

i) Laudo Original de análise de água, sendo que a coleta das amostras deve ser

realizada ou acompanhada pelo SIM, para atestar:

1) Análise físico-química: pH, cloretos, sólidos totais, dureza total, matéria orgânica

e turbidez;



2) Análise microbiológica: coliformes totais e Escherichia coli.

Segundo  o  Decreto  Municipal,  nº  1.174,  de  19  de  Agosto  de  2022,  Art.  53º,

Parágrafo Único, também deverá ser entregue:

1) Termo de responsabilidade em aceitar as normas do SIM (Anexo XI);

2) Autorização de livre acesso ao estabelecimento (Anexo XII).

11. Título de Registro

Depois de finalizado o Processo de Registro de determinado estabelecimento, este

recebe  um  documento  intitulado  TÍTULO  DE  REGISTRO  (Anexo  XIII), devidamente

assinado  pelo  Médico  Veterinário  e  pelo  Prefeito  Municipal,  o  qual  comprova  que  o

estabelecimento está Registrado no SIM, emitido em 2 vias, uma entregue ao responsável

pela empresa, outra fica arquivada na pasta do estabelecimento.

12. Conduta do profissional

O  Médico  Veterinário  oficial  deverá  agir  com  ética  e  conforme  as  legislações

vigentes, documentando todos os processos realizados. Além disso, deve utilizar o bom

senso  em  seu  serviço,  de  forma  a  garantir  o  acesso  de  alimentos  seguros  para  a

população.

12. Considerações Finais

Espera-se que as orientações contidas  neste  documento auxiliem os Fiscais  do

Serviço  de  Inspeção  Municipal  (SIM)  a  desempenharem  suas  atividades  nos

estabelecimentos  de  produtos  de  origem  animal  de  forma  padronizada  e  sistemática.

Levando-se em consideração sempre, que a responsabilidade pela qualidade, integridade, 

inocuidade e identidade do alimento produzido é da própria empresa, e a função do SIM é

de verificação dos processos da mesma. 



13. Esta Norma Técnica entra em vigor na data de publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 10 de Novembro de 2022.

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal

Anexo I - Notificação



 Anexo II – Auto de Infração



Anexo III – Protocolo de Denúncias



Anexo IV – Planilha de Fiscalização 







Anexo V - Requerimento Solicitando Vistoria do Terreno



Anexo VI - Requerimento de Solicitação de Aprovação de Projeto



Anexo VII - Memorial Econômico Sanitário





















Anexo VIII – Registro de Memorial Descritivo de Processos de Fabricação, de

Composição e de Rotulagem de Produtos de Origem Animal





Anexo IX -   Requerimento ao Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e

Agronegócio, solicitando o registro do estabelecimento junto ao SIM



Anexo X - Requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção,

indicando a adoção de Boas Práticas de Fabricação 



Anexo XI - Termo de responsabilidade em aceitar as normas do SIM



Anexo XII - Autorização de livre acesso ao estabelecimento 



Anexo XIII – Título de Registro no SIM


