DECRETO Nº 2.117 DE 06 DE JULHO DE 2.021.

“REGULAMENTA A LEI Nº 987 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE CRIA O SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, DISPÕE SOBRE A PRÉVIA INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por
lei;
CONSIDERANDO

a

necessidade

de

regulamentação da Lei nº 987, de 08 de
dezembro de 2020, que trata do Serviço de
Inspeção Municipal - SIM,

DECRETA

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O presente regulamento estabelece as normas que regulam, em todo o território do município
de Iperó, a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária para produtos de origem animal, destinadas a
preservar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos e a saúde e os
interesses do consumidor, do Município de Iperó, nos termos da Lei Municipal n° 987, de 08 de
dezembro de 2020.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal deverá ser coordenado única e exclusivamente por
médico veterinário.

Art. 2º. Os conceitos a serem seguidos no presente regulamento são:
I - Proporcionar a preservação da saúde humana e do meio ambiente, não implicando obstáculo para a
instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte;
II - Ter o foco de ação na qualidade sanitária dos produtos finais;
III - Viabilizar o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva,
estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a participação de governo, da sociedade
civil, de agroindústrias, dos consumidores e da comunidade técnica e científica nos sistemas de
inspeção.
Art. 3º. Permanecem sujeitos à inspeção e fiscalização previstas neste regulamento, os animais
destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados,
o leite e seus derivados e os produtos das abelhas e seus derivados.
Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização a que se refere o caput deste artigo abrangem, sob o
ponto de vista industrial e sanitário, a inspeção ante e pós mortem dos animais, a recepção,
manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, embalagem, rotulagem,
armazenamento, expedição e trânsito de quaisquer matérias-primas e produtos de origem animal.
Art. 4º. A inspeção a que se refere o artigo anterior são privativas do Serviço de Inspeção Municipal
(SIM) vinculado ao SERAT, do Município de Iperó, sempre que se tratar de produtos destinados ao
comércio municipal.
§1°. A SERAT poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com municípios e outras esferas de
governo, bem como, participar de consórcio de municípios para promover o desenvolvimento de
atividades e para a execução do Serviço de Inspeção sanitária em conjunto com outros municípios e
ainda solicitar a adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa).
§2°. Após a adesão do SIM de Iperó ao Suasa, os produtos poderão ser destinados também ao
comércio estadual e interestadual, de acordo com a legislação federal que constituiu e regulamentou o
Suasa.
§3°. A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário dos produtos de origem animal após a etapa
de elaboração, compreendido na armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização

até o consumo final e será de responsabilidade da Secretária da Saúde do Município de Iperó,
incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares, em conformidade ao estabelecido na Lei
no 8.080/1990.
§4°. A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em acordo mútuo, evitando-se
superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos
responsáveis pelos serviços.
§5°. A inspeção e a fiscalização sanitária para os produtos de origem animal abrangem:
I - A higiene geral dos estabelecimentos industriais;
II - O abastecimento, canalização, armazenamento, tratamento e distribuição da água para consumo
humano;
III - O escoamento das águas residuais e servidas que deverão ter denso adequado, previsto em
legislação vigente;
IV - O funcionamento dos estabelecimentos conforme classificação a seguir:
a) Matadouros de suínos, bovinos equinos, aves e animais de produção e domésticos, matadouros de
caprinos e ovinos e outras espécies devidamente aprovadas para o abate;
b) Indústrias de produtos cárneos, indústria de conservas, indústrias de embutidos, charqueadas,
indústrias de produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e indústria de produtos de
origem animal não comestíveis;
c) Granjas leiteiras, estábulos leiteiros, fazendas leiteiras, abrigos rústicos de leite;
d) Postos de recebimento de leite, postos de desnatação, queijarias, usinas de processamento de leite,
indústria de lacínios, entrepostos-usinas, entrepostos de lacínios, postos de refrigeração e postos de
coagulação;
e) Entrepostos de pescado e indústria de conservas de pescado;
f) Entrepostos de ovos e indústria de conservas de ovos;
g) Apiários.

V - Os resultados dos exames microbiológicos, histológicos, toxicológicos, físico-químicos ou sensoriais
e as respectivas práticas laboratoriais aplicadas nos laboratórios próprios ou conveniados dos
estabelecimentos inspecionados, utilizados na verificação da conformidade dos seus processos de
produção;
VII - Averiguação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos dirigido ao atendimento dos
regulamentos técnicos de identidade e qualidade do produto específico;
VIII - Averiguação do rótulo ou rotulagem dos produtos destinados à venda.
Art. 5º. Os técnicos em inspeção portarão Carteira de Identidade Funcional, fornecida pela Prefeitura
Municipal, contendo a sigla S.I.M., o número de ordem, nome, fotografia, cargo, data da expedição e
validade.
Parágrafo único. É obrigatória a prévia apresentação da Carteira de Identidade Funcional, sempre que
o técnico em inspeção estiver desempenhando suas atividades profissionais.
Art. 6º. O presente regulamento e demais atos complementares que venham a ser expedidos devem
ser executados em todo território municipal.
Art.7º. A Inspeção Municipal, depois de inserida, pode ser executada de forma permanente ou
periódica.
Parágrafo único. A inspeção deve ser realizada obrigatoriamente de forma permanente nos
estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies animais.

DO REGISTRO E RELACIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 8º. Nenhum estabelecimento pode realizar comércio municipal com produtos de origem animal
sem estar registrado ou relacionado no Serviço de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal.
§1°. O Título de Registro é o documento emitido pelo chefe do SIM ao estabelecimento, depois de
cumpridas as exigências previstas no presente regulamento.

Art. 9º. Devem ser registrados os seguintes estabelecimentos:
I - Granja Leiteira; Usina de Beneficiamento; Fábrica de Laticínios; Entreposto de Laticínios;
II - Estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais; estabelecimento de abate e
industrialização de médios e grandes animais; fábrica de produtos cárneos;
III - Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado; Estação Depuradora de Moluscos
Bivalves;
IV - Estabelecimentos de Ovos Comerciais e Derivados;
V - Unidade de Extração e/ou Beneficiamento de Produtos das Abelhas.
§1°. A Queijaria quando ligada ao Entreposto de Laticínios deve ser relacionada junto ao Serviço de
Inspeção e deve ser registrada quando executar as operações previstas para o Entreposto de
Laticínios.
§2°. A Unidade de Extração de Produtos das Abelhas deve ser relacionada junto ao Serviço de
Inspeção Municipal.
Art. 10. O estabelecimento deve ser registrado de acordo com sua atividade industrial e, quando este
possuir mais de uma atividade industrial, deve ser acrescentada uma nova classificação à principal.
Art. 11. A existência de varejo na mesma área da indústria implicará no seu registro no órgão
competente, independente do registro da indústria no Serviço de Inspeção Municipal e as atividades e
os acessos serão totalmente independentes, tolerando-se a comunicação interna do varejo com a
indústria apenas por óculo.
Art. 12. Para a solicitação da aprovação de construção de estabelecimentos novos é obrigatório a
apresentação dos seguintes documentos:
I - Requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal;

II – Indicar responsável técnico pelo estabelecimento, conforme inciso XXXIV do artigo 6° da Portaria
CVS Nº 5 DE 09/04/2013;
III - Laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de acordo com instruções baixadas pelo SERAT;
IV - Licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou estar de acordo com a
Resolução do CONAMA no 385/200;
V - Documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competente que não se opõe à
instalação do estabelecimento.
VI - Apresentação da inscrição estadual, contrato social registrado na junta comercial e cópia do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou CPF do produtor para empreendimentos
individuais, sendo que esses documentos serão dispensados quando apresentarem documentação que
comprove legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos, próprios ou de uma Pessoa Jurídica a
qual estejam vinculados;
VII – Planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos equipamentos e m emorial descritivo
simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados. Programas de Autocontrole
(incluindo o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Padrão de Higiene Operacional);
VIII - Boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água tratada, cujas
características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais;
IX – Alvará dos bombeiros.

§1°. O pedido de aprovação prévia do terreno deve ser instruído com o laudo de inspeção elaborado
por servidor do SIM.
§2°. Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edificado e autorizado pela prefeitura, será
realizada uma inspeção prévia das dependências industriais e sociais, bem como da água de
abastecimento, redes de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação ao terreno.

§4º. Os estabelecimentos que se enquadram na Resolução do CONAMA no 385/2006 são dispensados
de apresentar a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento de iniciar suas atividades devem
apresentar somente a Licença Ambiental Única.
Art. 13. As plantas ou croquis a serem apresentadas para aprovação prévia de construção devem ser
assinados pelo proprietário ou representante legal do estabelecimento e pelo engenheiro responsável
pela elaboração e conter:
I - Planta baixa ou croqui de cada pavimento na escala de 1:100 (um por cem);
II - Planta baixa ou croqui com layout dos equipamentos na escala de 1:100 (um por cem);
§1°. As convenções de cores das plantas ou croqui devem seguir as normas técnicas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
§2°. Nos casos em que as dimensões dos estabelecimentos não permitam visualização nas escalas
previstas em uma única prancha, estas podem ser redefinidas nas escalas imediatamente
subsequentes.
§3°. Tratando-se de agroindústria rural de pequeno porte as plantas poderão ser substituídas por
croquis a serem elaborados por engenheiro responsável ou técnicos dos Serviços de Extensão Rural
do Estado ou do Município.
Art. 14. O estabelecimento solicitante de aprovação dos projetos não pode dar início às construções
sem que as mesmas tenham sido previamente aprovadas pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 15. A construção dos estabelecimentos deve obedecer a outras exigências que estejam previstas
em legislação municipal, desde que não colidam com as exigências de ordem sanitária ou industrial
previstas neste regulamento ou atos complementares expedidos pelo SERAT.
Art. 16. Nos estabelecimentos de produtos de origem animal, destinados à alimentação humana, para
fins de registro ou relacionamento e funcionamento, exceto para unidade móvel de extração, é
obrigatória a apresentação prévia de boletim oficial de análise da água de abastecimento, atendendo
os padrões de potabilidade estabelecidos pelo órgão competente.
§1°. Nos casos em que o estabelecimento é servido por rede de abastecimento pública ou privada, as
análises prévias da água de abastecimento não se fazem necessárias.

§2°. Onde não for constatada a potabilidade da água, e o caso permitir, mediante autorização do
Serviço de Inspeção Municipal, se fará necessário a implementação de equipamento de cloração da
água de abastecimento.
Art. 17. Para a instalação do Serviço de Inspeção Municipal, além das demais exigências fixadas neste
regulamento, o estabelecimento deve apresentar os Programas de Boas Práticas de Fabricação – BPF
e de Procedimento Padrão de Higiene Operacional – PPHO, ou programas considerados equivalentes
pelo SIM, para serem implementados no estabelecimento em referência.
Art. 18. Finalizadas as construções do projeto industrial aprovado, apresentados os documentos
exigidos no presente regulamento, a Inspeção Municipal deve instruir o processo com laudo final
higiênico-sanitário e tecnológico do estabelecimento, sempre que possível acompanhado de registros
fotográficos, com parecer conclusivo para registro no Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 19. Cumpridas as exigências do presente regulamento será autorizado o funcionamento do
estabelecimento e será instalado o Serviço de Inspeção, concomitantemente deverá ser encaminhada
a emissão do Título de Registro no SIM.
Art. 20. Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por período superior a 6 (seis)
meses, só poderá reiniciar os trabalhos mediante inspeção prévia de todas as dependências,
instalações e equipamentos, respeitada a sazonalidade das atividades industriais.
Parágrafo único. Será cancelado o registro ou relacionamento do estabelecimento que interromper
seu funcionamento pelo prazo de 03 (três) anos.
Art. 21. Ocorrendo alteração do responsável legal, responsável técnico, administrador, endereço, razão
social ou encerramento das atividades da empresa em estabelecimentos registrados, de imediato
deverá ser procedida as devidas alterações no âmbito do Serviço de Inspeção Municipal.

DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 22. As atividades no estabelecimento somente serão iniciadas após a realização da fiscalização
prévia de todas as dependências, situação em relação ao terreno, instalações, equipamentos, natureza
e estado de conservação das paredes, pisos e tetos, pé-direito, bem como da rede de esgoto e de
abastecimento de água, descrevendo detalhadamente a procedência, distribuição, canalização e
escoamento.
Art. 23. Os estabelecimentos de produtos de origem animal funcionarão somente se estiverem
devidamente instalados e equipados com as dependências mínimas, maquinários e utensílios diversos,
de acordo com a natureza e a capacidade de produção, satisfeitas as seguintes condições básicas:
I - Dispor de terreno com área suficiente para construção das instalações industriais e demais
dependências, quando necessárias;
II - As vias de acesso e áreas que se encontram dentro dos limites do terreno do estabelecimento
deverão ter uma superfície compacta, ou pavimentada, apta para o trânsito de veículos, com meios que
permitam a sua limpeza e o escoamento adequado das águas;
III - Todas as salas deverão possuir iluminação e ventilação naturais adequadas em todas as
dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis;
IV - A iluminação artificial far-se-á por luz fria, com dispositivo de proteção contra estilhaços ou queda
sobre produtos, observando-se um mínimo de intensidade luminosa de 300 lux nas áreas de
manipulação e de 500 lux nas áreas de inspeção, considerando-se os valores medidos ao nível das
mesas, plataformas ou locais de execução das operações;
V - Possuir pisos convenientemente impermeabilizados com material adequado, devendo ser
construídos de modo a facilitar a higienização, a coleta das águas residuais e sua drenagem para a
rede de esgoto;
VI - As paredes e separações deverão ser revestidas ou impermeabilizadas, com material adequado,
devendo ser construídas de modo a facilitar a higienização, com ângulos entre paredes e pisos
arredondados e revestidos com o mesmo material de impermeabilização;

VII - As paredes deverão ser lisas, de cor clara, resistentes e impermeabilizadas, como regra geral, até
a altura mínima de dois metros e quando forem azulejadas devem ser rejuntadas com cimento ou
massa apropriada, mantendo espaçamento mínimo entre si;
VIII - As portas de acesso de pessoal e de circulação interna deverão ser do tipo vai-vem ou com
dispositivo para se manterem fechadas, com largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros)
de fácil abertura, de modo a ficarem livres os corredores e passagens;
IX - O material empregado na construção das portas deverá ser impermeável, resistente às
higienizações e não oxidável;
X - As janelas deverão ser de caixilhos não oxidáveis, com parapeitos em plano inclinado (chanfrados)
e impermeabilizadas (ângulo de 45°), providas de telas milimétricas não oxidáveis à prova de insetos e
removíveis, sendo dimensionadas de modo a propiciarem suficiente iluminação e ventilação naturais;
XI - Possuir forro de material adequado em todas as dependências onde se realizem trabalhos de
recebimento, manipulação e preparo de matérias-primas e produtos comestíveis e nas dependências
onde não exista forro a superfície interna do telhado deve ser construída de forma a evitar o acúmulo
de sujidade, o desprendimento de partículas e proporcionar perfeita vedação à entrada de pragas, não
sendo recomendável o uso de pintura no forro das dependências onde as carcaças estiverem sendo
manipuladas e que ainda não receberam a proteção de embalagem, exceto quando houver a garantia
de que a tinta usada é atóxica e que não existe a possibilidade de sua escamação;
XII - O forro será dispensado nos casos em que a cobertura for de estrutura metálica, refratária ao calor
solar e proporcionar perfeita vedação à entrada de insetos, pássaros etc., ou quando forem usadas
telhas tipo fibrocimento fixadas diretamente sobre vigas de concreto armado;
XIII - Quando as vigas forem de madeira, estas deverão estar em bom estado de conservação e serem
pintadas com tinta óleo ou outro material aprovado pela inspeção;
XIV - O telhado de meia-água é permitido, desde que possa ser mantido o pé direito à altura mínima de
3,00 m para as dependências correspondentes em novas construções, ou mínimo de 2,60 m em casos

de construções já existentes, desde que aprovados os projetos junto ao Serviço de Inspeção Municipal,
com exceção das salas de abate que deverão obedecer a altura mínima prevista neste regulamento;
XV - O piso deve ser construído de material impermeável, liso e antiderrapante, resistente a choques,
atritos e ataques de ácidos, com declive de 1,5 a 3% (um e meio a três por cento) em direção às
canaletas, para a perfeita drenagem;
XVI - Na construção dos pisos poderão ser usados materiais do tipo “gressit”, “korodur”, cerâmica
industrial, cimento ou outros materiais, desde que aprovados pela Inspeção;
XVII - Nas câmaras frigoríficas, a inclinação do piso será orientada no sentido das ante câmaras e
destas para o exterior, não se permitindo no local, instalações de ralos coletores;
XVIII - Dispor de rede de esgoto adequada em todas as dependências, projetada e construída de forma
a facilitar a higienização e que apresente dispositivos e equipamentos a fim de evitar o risco de
contaminação industrial e ambiental;
XIX - A rede de esgotos em todas as dependências deve ter dispositivos adequados, que evite refluxo
de odores e a entrada de roedores e outros animais, ligados a tubos coletores e este ao sistema geral
de escoamento, dotado de canalização e instalações para retenção de gorduras, resíduos e corpos
flutuantes, bem como de dispositivos de depuração artificial e dotados de caixas de inspeção;
XX - Os estabelecimentos que adotarem canaletas no piso com a finalidade de facilitar o escoamento
das águas residuais, estas poderão ser cobertas com grades ou chapas metálicas perfuradas, não
sendo permitido qualquer outro material, como pranchões de madeira;
XXI - As canaletas devem medir 0,25 m (vinte e cinco centímetros) de largura e 0,10 (dez centímetros)
de profundidade, tomada está em seus pontos mais rasos e terão fundo côncavo, com declive mínima
de 3% (três por cento) em direção aos coletores e suas bordas reforçadas com cantoneiras de ferro;
XXII - Os esgotos de condução de resíduos não comestíveis deverão ser lançados nos condutores
principais através de piletas e sifões;
XXIII - A rede de esgoto sanitário, sempre independente da rede de esgoto industrial, também estará
sujeita à aprovação da autoridade sanitária competente;

XXIV - Em abatedouros a canaleta de sangria será construída em alvenaria, inteiramente
impermeabilizada com reboco de cimento alisado ou outro material adequado, ou coletado em
recipientes adequados para tal fim;
XXV - O sangue quando não for terceirizado, será cozido, visto que jamais poderá ser lançado “in
natura” nos efluentes da indústria;
XXVI - Não será permitido o retorno das águas servidas, permitindo-se a confluência da rede das
águas servidas dos pré-resfriadores para condução de outros resíduos não comestíveis, desde que
comprovadamente tais conexões não promovam nenhum inconveniente tecnológico e higiênico
sanitário;
XXVII - Dispor de equipamentos e utensílios adequados, de fácil higienização, resistentes à corrosão,
não tóxicos e que não permitam o acúmulo de resíduos, sendo que a localização dos equipamentos
deverá atender a um bom fluxo operacional evitando a contaminação cruzada;
XXVIII - Dispor de dependências, instalações e equipamentos para manipulação de produtos não
comestíveis, quando for o caso, devidamente separados dos produtos comestíveis, devendo os
utensílios utilizados para produtos não comestíveis ser de uso exclusivo para esta finalidade;
XXIX - Deverá existir barreira sanitária completa em todos os acessos ao interior da indústria
constituída de lavador de botas com escova, lavatórios de mãos que não utilizem o fechamento manual
e sabão líquido inodoro;
XXX - Dispor de rede de abastecimento de água, com instalações apropriadas para armazenamento e
distribuição, suficiente para atender as necessidades do trabalho industrial e as dependências
sanitárias e, quando for o caso, dispor de instalações para tratamento de água;
XXXI - Dispor de rede diferenciada e identificada para água não potável, quando esta for utilizada para
combate de incêndios, refrigeração e outras aplicações que não ofereçam risco de contaminação aos
alimentos;
XXXII - Dispor de água fria e, quando necessário de água quente com temperatura mínima de 85° C,
em quantidade suficiente em todas as dependências de manipulação e preparo;

XXXIII - A instalação de caldeira, quando necessário, obedecerá às normas específicas quanto à sua
localização e sua segurança;
XXXIV - Nas seções onde são manipulados carnes e vísceras deverão dispor de lavatórios de mãos
com torneiras acionadas à pedal, joelho ou outro meio que não utilize o fechamento manual, providos
de sabão líquido inodoro;
XXXV - Possuir instalação de frio em número e área suficientes, segundo a capacidade e a finalidade
do estabelecimento;
XXXVI - Os equipamentos e utensílios, tais como mesas, calhas, carrinhos, caixas, bandejas e outros
continentes que recebam produtos comestíveis, serão de superfície lisa, de fácil higienização e sem
cantos angulares, de chapa de material inoxidável, permitindo-se o emprego de material plástico
apropriado às finalidades, ou ainda outro material que venha a ser aprovado pelo Serviço de Inspeção
e, de um modo geral, devem manter-se lisas as superfícies dos equipamentos que estejam ou possam
vir a estar em contato com as carnes, incluindo soldaduras e juntas;
XXXVII - Os carros e/ou bandejas para produtos não-comestíveis poderão ser construídos em chapa
galvanizada e pintados de cor vermelha com a inscrição “não comestíveis”.
Art. 24. Na seção de higienização de caixas e bandejas o uso de madeira é proibido, que terá tanques
de alvenaria revestidos de azulejos, de material inox ou de fibra de vidro, lisos e de fácil higienização e
disporá ainda de água sob pressão e de estrados plásticos ou galvanizados, sendo que os
equipamentos e utensílios higienizados não poderão ficar depositados nesta seção.
Art. 25. Os estabelecimentos devem ainda satisfazer as condições particulares de acordo com as suas
categorias em atendimento as normas específicas.
Art. 26. Nenhum estabelecimento de produto de origem animal pode ultrapassar a capacidade de suas
instalações e equipamentos.
Art. 27. O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade e produto e de
diferentes cadeias produtivas, devendo, para isso, prever os equipamentos de acordo com a

necessidade para tal e, no caso de empregar a mesma linha de processamento, deverá ser concluída
uma atividade ou tipo de produção para depois iniciar a outra.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal pode permitir a utilização dos equipamentos e
instalações destinados à fabricação de produtos de origem animal, para o preparo de produtos
industrializados que em sua composição principal, não haja produtos de origem animal, mas estes
produtos não seguirão as normas previstas neste regulamento, devendo os mesmos seguir a
legislação pertinente.

DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE
Art. 28. Os estabelecimentos são responsáveis por assegurar que todas as etapas de fabricação dos
produtos de origem animal são realizadas de forma higiênica, a fim de obter produtos inócuos, que
atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem risco à saúde, à segurança e ao interesse
econômico do consumidor.
Parágrafo único. O controle dos processos de fabricação deve ser desenvolvido e aplicado pelo
estabelecimento, o qual deve apresentar os registros sistematizados auditáveis que comprovem o
atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos estabelecidos no presente regulamento.
Art. 29. Todas as dependências, equipamentos e utensílios dos estabelecimentos, inclusive
reservatórios de água e fábrica e silos de reservatório de gelo, devem ser mantidos em condições de
higiene, antes, durante e após a elaboração dos produtos.
§1°. Durante os procedimentos de higienização nenhuma matéria–prima ou produto deve permanecer
nos locais onde está sendo realizada a operação de limpeza;
§2°. Os produtos utilizados na higienização deverão ser previamente aprovados pelo órgão
competente.
Art. 30. Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados de modo a evitar a contaminação
cruzada entre aqueles utilizados no acondicionamento de produtos comestíveis daqueles utilizados no
acondicionamento de produtos não comestíveis.
Art. 31. Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de pragas e vetores.

§1°. O uso de substâncias para o controle de pragas só é permitido nas dependências não destinadas
à manipulação ou depósito de produtos comestíveis e mediante conhecimento do Serviço de Inspeção
Municipal.
§2°. É proibida a permanência de cães e gatos e de outros animais nos estabelecimentos.
Art. 32. Os funcionários envolvidos de forma direta ou indireta em todas as etapas de produção ficam
obrigados a cumprir práticas de higiene pessoal e operacional que preservem a inocuidade dos
produtos.
Parágrafo único. Os funcionários que trabalham em setores em que se manipule material
contaminado, ou que exista maior risco de contaminação, devem praticar hábitos higiênicos com maior
frequência e não circular em áreas de menor risco de contaminação, de forma a evitar a contaminação
cruzada.
Art. 33. A embalagem produtos de origem animal deverá obedecer às condições de higiene
necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo
às normas estipuladas em legislação pertinente.
Parágrafo único. Quando a granel, os produtos serão expostos ao consumo acompanhados de
folhetos ou cartazes de forma bem visível, contendo informações previstas no caput deste artigo.
Art. 34. É proibida em toda a área industrial, a prática de qualquer hábito que possa causar
contaminações nos alimentos, tais como comer, fumar, cuspir ou outras práticas anti-higiênicas, bem
como a guarda de alimentos, roupas, objetos e materiais estranhos.
Parágrafo único. Deve ser prevista a separação de áreas ou a definição de fluxo de funcionários dos
diferentes setores nas áreas de circulação comuns, de forma a evitar a contaminação cruzada.
Art. 35. Durante todas as etapas de elaboração, desde o recebimento da matéria-prima até a
expedição, incluindo o transporte, é proibido utilizar utensílios que pela sua forma ou composição
possam comprometer a inocuidade da matéria-prima ou do produto, devendo os mesmos ser mantidos
em perfeitas condições de higiene e que impeçam contaminações de qualquer natureza.

Art. 36. Os funcionários que trabalham na indústria de produtos de origem animal devem estar em
boas condições de saúde e dispor de atestado fornecido por médico do trabalho ou autoridade sanitária
oficial do município.
§1°. Nos atestados de saúde de funcionários envolvidos na manipulação de produtos deve constar a
declaração de que eles estão “aptos a manipular alimentos”.
§2°. O funcionário envolvido na manipulação de produtos deve ser imediatamente afastado do trabalho
sempre que fique comprovada a existência de doenças que possam contaminar os produtos,
comprometendo sua inocuidade.
§3°. Nos casos de afastamento por questões de saúde, o funcionário só poderá retornar às atividades
depois de apresentar documento de saúde que ateste sua aptidão a manipular alimentos.
Art. 37. Todo o pessoal que trabalha com produtos comestíveis, desde o recebimento até a expedição,
deverá usar uniformes claros, em perfeito estado de higiene e conservação, sendo: calça, jaleco, gorro,
boné ou touca e botas.
§1°. Quando utilizados protetores impermeáveis, estes deverão ser de plástico transparente ou branco,
proibindo-se o uso de lona ou similares.
§2°. O avental, bem como quaisquer outras peças de uso pessoal, será guardado em local próprio,
sendo proibida a entrada de operários nos sanitários, portando tais aventais.
Art. 38. Câmara frigorífica, antecâmara e túnel de congelamento, quando houver, devem ser
higienizados regularmente, respeitadas suas particularidades, pelo emprego de substâncias
previamente aprovadas pelo órgão competente.
Art. 39. Nos estabelecimentos de leite e derivados é obrigatória a rigorosa lavagem e sanitização de
vasilhames e dos veículos transportadores de matérias-primas e produtos.
Art. 40. Nos estabelecimentos de produtos das abelhas que recebem matéria-prima em baldes ou
tambores, é obrigatória a rigorosa lavagem e sanitização dos vasilhames para sua devolução.

DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 41. É competência e responsabilidade dos responsáveis legal e técnico do estabelecimento para
com o serviço de inspeção:
I - Observar e fazer observar as exigências contidas no presente Decreto;
II - Fornecer a mão de obra necessária e habilitada, bem como os materiais adequados e
indispensáveis para as atividades de inspeção, quando necessário;
III - Fornecer aos empregados e funcionários da inspeção uniformes completos e adequados aos
diversos serviços, quando necessário;
IV - Fornecer até o 10º (décimo) dia de cada mês os dados estatísticos de interesse na avaliação da
produção, industrialização, transporte e comércio de produtos de origem animal;
V - Fornecer material próprio e substâncias adequadas para os trabalhos de limpeza, desinfecção,
esterilização de instrumentos, aparelhos ou instalações;
VI - Fornecer substâncias apropriadas para desnaturação de produtos condenados, quando não houver
instalações para sua imediata transformação;
VII - Manter em dia o registro de recebimento de animais e matérias-primas, especificando procedência
e qualidade, produtos fabricados, saída e destino dos mesmos;
VIII - Manter funcionários habilitados na direção dos trabalhos técnicos do estabelecimento;
IX - Recolher as taxas de expediente previstas na legislação vigente; e
X - No caso de cancelamento do registro, encaminhar à sede da inspeção, a documentação arquivada,
os rótulos, embalagens e todo material pertencente à sede do Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 42. Tratando-se de matéria-prima ou produtos de lacínios procedentes de outros estabelecimentos
sob inspeção, deve ainda a empresa, em livros e mapas próprios, indicar a data de entrada, o número
da guia de embarque ou certificado sanitário, e o número de registro do estabelecimento remetente.

Art. 43. Os estabelecimentos de leite e derivados deverão fornecer relação atualizada de fornecedores
e nome da propriedade rural e atestados sanitários dos rebanhos.
Art. 44. O proprietário de estabelecimento registrado no S.I.M., que utiliza matéria-prima de origem
animal é o responsável pelo processamento dos produtos e, nesta condição, responderá legal e
juridicamente por quaisquer consequências consideradas danosas à saúde pública, caso se comprove
a omissão ou negligência de sua parte no que diz respeito à higiene, adição de produtos químicos e/ou
biológicos, uso indevido de práticas de beneficiamento, embalagens, conservação, transporte,
comercialização e prazo de validade.

DA INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS
Art. 45. Os produtos e matérias-primas devem ser reinspecionados quantas vezes se façam
necessárias, antes de serem expedidos para o consumo.
§1°. Os produtos contaminados ou alterados, não passível de aproveitamento como estabelece este
Decreto, serão incinerados ou inutilizados mediante a aplicação do agente físico ou químico, devendo
ser lavrado os respectivos termos.
§2°. Os produtos e matérias-primas que na reinspeção forem julgados impróprios para o consumo
humano poderão ser destinados ao aproveitamento, a juízo do S.I.M., como subprodutos industriais,
derivados não comestíveis e alimentação animal, depois de retiradas as marcas oficiais e submetidos à
desnaturação, se for o caso.
§3°. Quando ainda permitam aproveitamento condicional ou beneficiamento, a inspeção municipal
deve autorizar desde que sejam submetidos aos processos apropriados, à liberação dos produtos e/ou
matérias-primas.
Art. 46. Nenhum produto ou matéria-prima de origem animal, que não seja oriundo do próprio
estabelecimento, pode dar entrada em estabelecimento sob inspeção municipal, sem que seja
claramente identificado como oriundo de outro estabelecimento registrado no S.I.M. de Iperó, no
S.I.S.P. ou no S.I.F.

Parágrafo único. É proibido o retorno ao estabelecimento de origem de produtos que, na reinspeção,
sejam considerados impróprios para o consumo, devendo-se promover sua transformação ou
inutilização.
Art. 47. Na reinspeção de carne, esta deve ser condenada se apresentar qualquer alteração que faça
suspeitar processo de putrefação, contaminação biológica, química ou indícios de zoonoses.
Art. 48. A Inspeção levará ao conhecimento do setor competente pela sanidade animal o resultado das
necrópsias que evidenciarem doenças infectocontagiosas, remetendo, quando necessário, material
para diagnóstico aos laboratórios oficiais ou credenciados, conforme recomendações do setor em
questão.
Art. 49. Nos entrepostos onde se encontram depositados produtos de origem animal procedentes de
estabelecimentos sob inspeção municipal, estadual ou federal, bem como nos demais locais, a
reinspeção deve especialmente visar:
I - Conferir a documentação sanitária que acompanha o produto, quando for o caso;
II - Identificar os rótulos com a composição e as marcas oficiais do produto, bem como o número do
registro, a data de fabricação, prazo de validade, número de lote e informações sobre a conservação
do produto;
III - Verificar as condições de integridade dos envoltórios, recipientes e sua padronização; e
IV - Verificar os caracteres organolépticos, coletando amostras para análise físico-química e
microbiológica, quando necessário.
Art. 50. Os procedimentos relativos à inspeção ante e post mortem, assim como as operações de
abate normal, abate de emergência, critérios de destinação e julgamento serão executados conforme
estabelecido em Legislação Federal.
Art. 51. Os procedimentos relativos à inspeção de leite e derivados, mel e produtos de abelha serão
executados conforme estabelecido em Legislação Federal.

DA EMBALAGEM E ROTULAGEM
Art. 52. Todos os produtos de origem animal entregues ao comércio devem estar identificados por
meio de rótulos registrados, aplicados sobre as matérias-primas, produtos, vasilhames ou containers,
quer quando diretamente destinados ao consumo público, quer quando destinados a outros
estabelecimentos, conforme Selo constante do Anexo I deste Decreto.
Parágrafo único. Os produtos de origem animal que são manipulados, ou a serem fracionados, devem
conservar a rotulagem sempre que possível ou manter identificação do estabelecimento de origem.
Art. 53. Considera-se rótulo, para efeito do artigo anterior, qualquer identificação impressa ou
litografada, além de dizeres pintados ou gravados a fogo, por pressão ou decalcação, aplicados sobre
matérias-primas, produtos ou continentes.
Art. 54. A aprovação e registro de rótulo devem ser requeridos pelo interessado que instruirá o pedido
com os seguintes documentos:
I - Exemplares dos rótulos a registrar ou usar, em seus diferentes tamanhos; e
II - Memorial descritivo do processo de fabricação do produto, detalhando sua composição e
respectivas percentagens.
Parágrafo único. Quando o peso, data de fabricação e data de validade somente possam ser
colocados após acondicionamento e rotulagem do produto, o requerimento deve consignar essa
ocorrência.
Art. 55. Registrado o rótulo, o S.I.M. - Serviço de Inspeção Municipal comunicará à firma interessada
sua aprovação arquivando a via apresentada como parte integrante do processo de registro junto ao
SIM.
Art. 56. Os rótulos registrados trarão impressa a declaração de seu registro no S.I.M. - Serviço de
Inspeção Municipal, seguida do número respectivo.

Art. 57. Os rótulos devem ser usados somente para os produtos a que tenham sido destinados e
nenhuma modificação em seus dizeres, cores ou desenhos poderá ser feita sem prévia aprovação do
S.I.M. - Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 58. Nenhum rótulo, etiqueta ou selo pode ser aplicado escondendo ou encobrindo, total ou
parcialmente, dizeres de rotulagem ou o carimbo da inspeção municipal.
Art. 59. Além das exigências previstas neste Decreto e legislação federal vigente, os rótulos devem
obrigatoriamente conter as seguintes indicações:
I - Nome do produto em caracteres destacados, uniformes em corpo e cor, sem intercalação de
desenhos e outros dizeres, obedecendo às discriminações estabelecidas nas normas editadas federais
e estaduais;
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 - Identificação do estabelecimento, especificando o nome do logradouro, número, cidade e telefone;
VI - Marca Oficial do Produto;
VII - Data da fabricação e prazo de validade e número de lote;
VIII - Fórmula de composição do produto ou outros dizeres, quando previstos nestas normas;
IX - Peso Bruto, líquido ou volume;
X - A inscrição Reg nº xxx/xx sendo os 3 primeiros algarismos destinados ao número do
estabelecimento e os demais referentes ao produto; e
XI - A especificação "Indústria Brasileira".

Art. 60. A data de fabricação e prazo de validade, conforme a natureza do envoltório será impressa,
gravada ou declarada por meio de carimbo, detalhando dia, mês e ano, podendo este último ser
representado pelos dois últimos algarismos.
Art. 61. 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 se estender a juízo do S.I.M. - Serviço de Inspeção Municipal, às denominações impróprias.
Art. 62. Os rótulos das embalagens de produtos que não forem destinados à alimentação humana
devem conter, além do carimbo da inspeção municipal, a declaração "NÃO COMESTÍVEL", obrigatória
também as embalagens, a fogo ou por gravação, e em qualquer dos casos, em caracteres bem
destacados.
Art. 63. No tocante a embalagem e rotulagem de produtos de origem animal deverão ser observadas
as legislações federais dos órgãos correlatos, assim como o Código de Defesa do Consumidor.
Art. 64. Os estabelecimentos devem comunicar ao S.I.M. - Serviço de Inspeção Municipal, a não
utilização de qualquer rótulo para fins de cancelamento do registro.
Art. 65. Os carimbos oficiais em qualquer estabelecimento devem reproduzir fiel e exatamente os
modelos determinados por normas determinadas pelo S.I.M.
Art. 66. No caso de cassação de registro ou ainda de fechamento do estabelecimento, fica a firma
responsável obrigada a inutilizar a rotulagem existente em estoque, sob as vistas da inspeção
municipal, à qual entregará todos os carimbos e matrizes que tenha em seu poder.

DA ANÁLISE LABORATORIAL
Art. 67. As matérias-primas, os produtos de origem animal e toda e qualquer substância que entre em
suas elaborações, estão sujeitos a análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia
molecular, histológicas e demais análises que se fizerem necessárias para a avaliação da
conformidade.

§1°. Sempre que o SIM julgar necessário, realizará a coleta de amostras para análises laboratoriais.
§2°. Na ausência de padronização, serão seguidas as normas técnicas usadas pelo órgão específico
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, Ministério da Saúde - ANVISA, Instituto
Adolfo Lutz ou outro laboratório oficial designado pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 68. Para realização das análises fiscais, deve ser coletada amostra em triplicata da matéria-prima,
do produto ou de qualquer substância que entre em sua elaboração, asseguradas a sua inviolabilidade
e a sua conservação.
§1°. Uma das amostras coletadas deve ser encaminhada ao laboratório da Rede Nacional de
Laboratórios Agropecuários do Suasa e as demais devem ser utilizadas como contraprova. Uma
amostra deverá ser entregue ao detentor ou ao responsável pelo produto e a outra amostra deverá ser
mantida em poder do laboratório ou do SIM.
§2°. É de responsabilidade do detentor ou do responsável pelo produto a conservação de sua amostra
de contraprova, de modo a garantir a sua integridade física.
§3°. Não devem ser coletadas amostras fiscais em triplicata quando:
I - A quantidade ou a natureza do produto não permitirem;
II - O produto apresentar prazo de validade exíguo, sem que haja tempo hábil para a realização da
análise de contraprova;
III - Tratar-se de análises fiscais realizadas durante os procedimentos de rotina de inspeção oficial;
IV - Forem destinadas à realização de análises microbiológicas, por ser considerada impertinente a
análise de contraprova nestes casos.
Art. 69. A coleta de amostra de matéria-prima, de produto ou de qualquer substância que entre em sua
elaboração e de água de abastecimento para análise fiscal deve ser efetuada por servidores do SIM.
§1°. A amostra deve ser coletada, sempre que possível, na presença do detentor do produto ou de seu
representante, conforme o caso.

§2°. Não deve ser coletada amostra de produto cuja identidade, composição, integridade ou
conservação esteja comprometida.
Art. 70. Nos casos de resultados de análises fiscais que não atendam ao disposto na legislação, o SIM
notificará o interessado dos resultados analíticos obtidos e adotará as ações fiscais e administrativas
pertinentes.
Art. 71. É facultado ao interessado requerer ao SIM a análise pericial da amostra de contraprova, nos
casos em que couber, no prazo de quarenta e oito horas, contado da data da ciência do resultado.
§1°. Ao requerer a análise da contraprova, o interessado deve indicar no requerimento o nome do
assistente técnico para compor a comissão pericial e poderá indicar um substituto.
§2°. Deve ser utilizada na análise pericial a amostra de contraprova que se encontra em poder do
detentor ou do interessado.
§3°. Deve ser utilizada na perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na análise
fiscal, salvo se houver concordância da comissão pericial quanto à adoção de outro método.
§4°. A análise pericial não deve ser realizada no caso da amostra de contraprova apresentar indícios
de alteração ou de violação.
§5°. Comprovada a violação ou o mau estado de conservação da amostra de contraprova, deve ser
considerado o resultado da análise fiscal.
§6°. Em caso de divergência quanto ao resultado da análise fiscal ou discordância entre os resultados
da análise fiscal com o resultado da análise pericial de contraprova, deve-se realizar novo exame
pericial sobre a amostra de contraprova em poder do laboratório ou do SIM.
Art. 72. O estabelecimento deve realizar controle de seu processo produtivo, por meio de análises
físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem
necessárias para a avaliação da conformidade de matérias-primas e de produtos de origem animal
prevista em seu programa de autocontrole, de acordo com métodos com reconhecimento técnico e
científico comprovados e dispondo de evidências auditáveis que comprovem a efetiva realização do
referido controle.

Art. 73. Os estabelecimentos devem arcar com os custos das análises fiscais em laboratórios
credenciados, desde que sejam cientificados no momento da coleta das amostras e manifestem sua
concordância expressa.

DAS RESPONSABILIDADES, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DAS PENALIDADES

Dos Responsáveis pela Infração:
Art. 74. Serão responsabilizadas pelas infrações às disposições deste Decreto, para efeito da
aplicação das penalidades nele previstas, as pessoas físicas ou jurídicas:
I - Fornecedoras de matérias-primas ou de produtos de origem animal, desde a origem até o
recebimento nos estabelecimentos registrados ou relacionados na SERAT;
II - Proprietárias, locatárias ou arrendatárias de estabelecimentos registrados ou relacionados na
SERAT onde forem recebidos, manipulados, beneficiados, processados, fracionados, industrializados,
conservados, acondicionados, rotulados, armazenados, distribuídos ou expedidos matérias-primas ou
produtos de origem animal;
III - Que expedirem ou transportarem matérias-primas ou produtos de origem animal.
Parágrafo único. A responsabilidade a que se refere o caput abrange as infrações cometidas por
quaisquer empregados ou prepostos das pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades
industriais e comerciais de produtos de origem animal ou de matérias-primas.

Das Medidas Cautelares
Art. 75. Se houver evidência ou suspeita de que um produto de origem animal represente risco à saúde
pública ou tenha sido alterado, adulterado ou falsificado, o Serviço de Inspeção Municipal deverá
adotar, isolada ou cumulativamente, as seguintes medidas cautelares:

I - Apreensão do produto;
II - Suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas;
III - Coleta de amostras do produto para realização de análises laboratoriais.
§1°. Sempre que necessário, será determinada a revisão dos programas de autocontrole dos
estabelecimentos.
§2°. A retomada do processo de fabricação ou a liberação do produto sob suspeita será autorizada
caso o SIM constate a inexistência ou a cessação da causa que motivou a adoção da medida cautelar.
§3°. O disposto no caput não afasta as competências de outros órgãos fiscalizadores, na forma da
legislação.

Das Penalidades
Art. 76. As penalidades a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou
consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Parágrafo único. Havendo indícios de crime ou contravenção, o SIM representará junto ao órgão
policial ou à autoridade competente, noticiando a ocorrência.
Art. 77. Sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis, a infração ao disposto neste
Decreto ou em normas complementares referentes aos produtos de origem animal, considerada a sua
natureza e a sua gravidade, 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, nos casos não compreendidos no inciso I, tendo como valor máximo o correspondente ao
valor fixado em legislação específica;
III - Apreensão ou condenação das matérias-primas e dos produtos de origem animal, quando não
apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam ou forem
adulterados;

IV - Suspensão de atividade, quando causar risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou
quando causar embaraço à ação fiscalizadora;
V - Interdição total ou parcial dos equipamentos, instalações, dependências ou até mesmo do próprio
estabelecimento, quando a infração consistir na adulteração ou na falsificação habitual do produto ou
quando se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de
condições higiênico-sanitárias adequadas;
VI - Cassação de registro ou do relacionamento do estabelecimento.
§1°. As multas previstas no inciso II do caput serão agravadas até o grau máximo nos casos de
artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal.
§2°. A aplicação de multa não isenta o infrator do cumprimento das exigências que as tenham
motivado, marcando-se quando for o caso, novo prazo para o cumprimento, findo o qual poderá, de
acordo com a gravidade da falta e a juízo do Serviço de Inspeção Municipal, ser novamente multado no
dobro da multa anterior, ter suspensa a atividade ou cassado o registro do estabelecimento no SIM.
§3°. A interdição ou a suspensão podem ser levantadas após o atendimento das exigências que as
motivaram, exceto nos casos previstos no artigo 96.
§4°. Se a interdição total ou parcial não for levantada, nos termos do §2°, após 12 (doze) meses, será
cancelado o registro ou o relacionamento do estabelecimento.
Art. 78. Aos que cometerem outras infrações a este Decreto ou às normas complementares, será
aplicada multa no valor compreendido entre um e cem por cento do valor máximo da multa, de acordo
com a gravidade da falta e seu impacto na saúde pública ou na saúde animal, observadas as
circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no artigo 94.
Art. 79. Para cálculos de multas baseadas em U.F.M. (Unidade Fiscal Municipal) deve ser considerado
o valor vigente no primeiro dia do mês em que se lavrar o Auto de infração.

Art. 80. Para efeito de apreensão ou condenação, além dos casos específicos previstos neste
regulamento, consideram-se impróprios para o consumo, no todo ou em parte, os produtos de origem
animal:
I - Que se apresentem 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 - Que forem adulterados, fraudados ou falsificados;
III - Que contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;
IV - Que forem prejudiciais ou imprestáveis à alimentação por qualquer motivo;
V - Que não estiverem de acordo com o previsto neste regulamento;
VI - Que contrarie o disposto em normas sanitárias vigentes.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo independentemente de quaisquer outras
penalidades que couberem tais como multas, suspensão ou cassação de registro, será adotado o
seguinte critério:
I - Nos casos de apreensão, após reinspeção completa será autorizado o aproveitamento condicional
que couber para alimentação humana, após o rebeneficiamento determinado pela Inspeção;
II - Nos casos de condenação permite-se o aproveitamento das matérias primas e produtos para fins
não comestíveis ou alimentação de animais, em ambos os casos mediante assistência da Inspeção.
Art. 81. Os valores da multa serão baseados nos seguintes critérios:
I - Multa de 25 a 49 U.F.M.:
a) Desobedecer a quaisquer das exigências sanitárias em relação ao funcionamento do
estabelecimento e a higiene dos equipamentos e dependências, bem como dos trabalhos de
manipulação e preparo de matérias-primas e produtos;

b) Manter funcionários em trabalho que não possuam carteira de saúde ou documento equivalente
expedido pela autoridade competente de saúde pública;
c) Acondicionar ou embalar produtos em continentes ou recipientes não permitidos, em mau estado de
conservação ou impróprios;
d) Não colocar em destaque o carimbo da Inspeção Municipal nas testeiras dos continentes, nos
rótulos ou em produtos;
e) Expedir produtos sem rótulos ou infringir quaisquer outras exigências sobre rotulagem para as quais
não tenham sido especificadas outras penalidades;
f) Desobedecer aos dispostos contidos nos art. 41, 42 e 43 do presente regulamento;
g) Preparar, com finalidade comercial, produtos de origem animal novos e não padronizados, cujas
fórmulas não tenham sido previamente aprovadas pelo SIM;
h) Recusar a submeter seus produtos a análises laboratoriais solicitadas pela Inspeção.
i) Realizar construção nova, remodelações ou ampliações, sem que os projetos tenham sido
previamente aprovados pelo SIM;
j) Não promover a transferência de responsabilidade ou deixar de fazer a notificação necessária ao
comprador ou locatário sobre essa exigência legal, por ocasião do processamento da venda ou
locação;
k) Ultrapassar a capacidade de abate, industrialização ou beneficiamento;
II - Multa de 50 a 99 U.F.M.:
a) Desobedecer ou inobservar os preceitos de bem-estar animal dispostos neste regulamento e em
normas complementares;
b) Receber e manter guardados ingredientes ou matérias-primas proibidas que possam ser utilizadas
na fabricação de produtos;

c) Utilização de ingredientes e/ou matérias-primas em porcentagens divergentes das previstas neste
regulamento ou em normas complementares;
d) Lançar no comércio produtos a granel que de acordo com o presente regulamento devem ser
entregues ao consumo em embalagens originais;
e) Aos que após o término dos trabalhos industriais e durante as fases de manipulação e preparo,
quando for o caso, não procederem a limpeza e higienização rigorosa das dependências e
equipamentos diversos destinados a alimentação humana, inclusive os estabelecimentos de leite ou
derivados que não realizarem a lavagem e higienização do vasilhame, de frascos, de carros tanques e
veículos em geral;
f) Usar produtos, subprodutos ou matérias primas provenientes de estabelecimentos que não
cumprirem os pré-requisitos estabelecidos para o trânsito e comercialização de produtos de origem
animal, nos casos exigidos pelo presente regulamento;
g) Expedir produtos de origem animal para o comércio sem apresentação de carimbos, rótulos,
etiquetas e do certificado sanitário, nos casos exigidos pelo presente regulamento, identificando-os
como oriundos de estabelecimento registrado;
h) Utilizar práticas tecnológicas não reconhecidas pela SERAT;
i) Lançar no comércio produtos considerados como de determinada classificação, cujo enquadramento
esteja em desacordo com o padrão estabelecido pelo presente regulamento;
j) Fabricar produtos em desacordo com os padrões (procedimentos de amostragem, análises
microbiológicas e análises físico-químicas) fixados neste regulamento ou nas fórmulas aprovadas ou,
ainda, sonegarem elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do processo de
fabricação;
k) Não cumprir os prazos previstos em seus programas de autocontrole e nos documentos expedidos
em resposta ao SIM relativos a planos de ação, fiscalizações, autuações, intimações ou notificações;
l) Expedir ou distribuir produtos falsamente oriundos de um estabelecimento.

III - Multa de 100 a 199 U.F.M.:
a) Utilizar certificados sanitários, rotulagens e carimbos de inspeção para facilitar o escoamento de
produtos que não tenham sido inspecionados pelo SIM;
b) Aos que lançarem mão de rótulos e carimbos oficiais da Inspeção Municipal para facilitar a saída de
produtos e subprodutos industriais de estabelecimentos que não estejam registrados ou relacionados
no SIM;
c) Usar indevidamente os carimbos de Inspeção Municipal;
d) Despachar ou transportar produtos em desacordo com as determinações da Inspeção Municipal;
e) Utilizar produtos com prazo de validade vencida, apor aos produtos novas datas depois de expirado
o prazo ou apor data posterior à data de fabricação do produto;
f) Prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou inexatos perante o órgão
fiscalizador, referentes à quantidade, à qualidade e à procedência das matérias-primas, dos
ingredientes e dos produtos ou sonegar qualquer informação que, direta ou indiretamente, interesse ao
SIM e ao consumidor;
g) Fraudar registros sujeitos à verificação pelo SIM.
IV - Multa de 200 a 500 U.F.M.:
a) Aos responsáveis por quaisquer alterações, fraudes ou falsificações de produtos de origem animal;
b) Aproveitar matéria prima em desacordo com os padrões preconizados no presente Regulamento,
bem como produtos condenados ou procedentes de animais não inspecionados no preparo de
produtos usados na alimentação humana;
c) Manter para fins especulativos, produtos que, a critério do SIM, possam ficar prejudicados em sua
condição de consumo;
d) Tentar subornar ou usar de violência contra servidores do SIM no exercício de suas atribuições;

e) Burlar a determinação quanto ao retorno de produtos destinados ao aproveitamento condicional no
estabelecimento de origem;
f) Dar aproveitamento condicional diferente do que for determinado pela Inspeção Municipal;
g) Utilizar rótulos de produtos elaborados em estabelecimento registrado em produtos de
estabelecimento que não esteja sob Inspeção Municipal;
h) Abater animais em desacordo com a legislação vigorante;
i) Receber matéria-prima de propriedade que esteja interditada por autoridades da Defesa Sanitária
Animal, cujos produtos sejam prejudiciais à saúde humana;
j) Receber animais sem a cobertura do respectivo documento sanitário (GTA) ou em não conformidade
com as normas de Defesa Sanitária Animal.
k) Utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-prima, produto, rótulo ou
embalagem apreendidos pelo SIM e mantidos sob a guarda do estabelecimento;
l) Não realizar o recolhimento de produtos que possam incorrer em risco à saúde ou aos interesses do
consumidor.
Art. 82. As multas a que se refere o presente regulamento serão dobradas na reincidência e, em caso
algum, isentam o infrator da inutilização do produto, quando essa medida couber, nem tampouco de
representação de ação criminal cabível.
§1°. A ação criminal cabe não só pela natureza da infração, mas em todos os casos que se seguirem à
reincidência.
§2°. A ação criminal não exime o infrator de outras penalidades a serem aplicadas, a juízo do SIM que
poderá determinar a suspensão do Registro e/ou cassação, ficando o estabelecimento impedido de
realizar o comércio.
Art. 83. Nos casos em que fique evidenciado não haver ou não ter havido dolo ou má-fé, e tratando-se
de primeira infração, caberá ao servidor que lavrou o auto de infração advertir o infrator e orientá-lo
convenientemente, sobre suas obrigações.

Art. 84. Para fins de aplicação das sanções de que trata o inciso III do art. 81, será considerado que as
matérias primas e os produtos de origem animal não apresentam condições higiênico-sanitárias
adequadas ao fim a que se destinam ou que se encontram adulterados, sem prejuízo de outras
previsões deste Decreto, quando o infrator:
I - Alterar ou fraudar qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal;
II - Expedir matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens armazenados em condições
inadequadas;
III - Utilizar produtos com prazo de validade vencido, apor aos produtos novas datas depois de expirado
o prazo ou apor data posterior à data de fabricação do produto;
IV - Produzir ou expedir produtos que representem risco à saúde pública;
V - Produzir ou expedir, para fins comestíveis, produtos que sejam impróprios ao consumo humano;
VI - Utilizar matérias-primas e produtos condenados ou não inspecionados no preparo de produtos
utilizados na alimentação humana;
VII - Elaborar produtos que não atendem ao disposto na legislação específica ou aos processos de
fabricação, formulação e composição registrados pelo SIM;
VIII - Utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-prima, produto, rótulo ou
embalagem, apreendidos pelo SIM e mantidos sob a guarda do estabelecimento.
§1°. Cabe ao infrator arcar com os eventuais custos de remoção, de transporte e de destruição dos
produtos condenados.
§2°. Cabe ao infrator arcar com os eventuais custos de remoção e de transporte dos produtos
apreendidos e perdidos em favor da União que serão destinados aos programas de segurança
alimentar e combate à fome.
Art. 85. Para fins de aplicação da sanção de que trata o inciso IV do caput do art. 76, caracterizam
atividades de risco ou situações de ameaça de natureza higiênico-sanitária, sem prejuízo de outras
previsões deste Decreto:

I - Desobediência ou inobservância às exigências sanitárias relativas ao funcionamento e à higiene das
instalações, dos equipamentos, dos utensílios e dos trabalhos de manipulação e de preparo de
matérias-primas e produtos;
II - Omissão de elementos informativos sobre a composição centesimal e tecnológica do processo de
fabricação;
III - Alteração ou fraude de qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal;
IV - Expedição de matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens armazenadas em condições
inadequadas;
V - Recepção, utilização, transporte, armazenagem ou expedição de matéria-prima, ingrediente ou
produto desprovido de comprovação de sua procedência;
VI - Simulação da legalidade de matérias-primas, ingredientes ou produtos de origem desconhecida;
VII - Utilização de produtos com prazo de validade vencido, aposição nos produtos de novas datas
depois de expirado o prazo ou aposição de data posterior à data de fabricação do produto;
VIII - Produção ou expedição de produtos que representem risco à saúde pública;
IX - Produção ou expedição, para fins comestíveis, de produtos que sejam impróprios ao consumo
humano;
X - Utilização de matérias-primas e de produtos condenados ou não inspecionados no preparo de
produtos utilizados na alimentação humana;
XI - Utilização de processo, substância, ingredientes ou aditivos que não atendam ao disposto na
legislação específica;
XII - Utilização, substituição, subtração ou remoção, total ou parcial, de matéria-prima, produto, rótulo
ou embalagem, apreendidos pelo pelo SIM e mantidos sob a guarda do estabelecimento;
XIII - Prestação ou apresentação de informações, declarações ou documentos falsos ou inexatos
perante o órgão fiscalizador, referente à quantidade, à qualidade e à procedência das matérias-primas,

dos ingredientes e dos produtos ou qualquer sonegação de informação que interesse, direta ou
indiretamente, ao SIM e ao consumidor;
XIV - Alteração, fraude, adulteração ou falsificação de registros sujeitos à verificação pelo SIM;
XV - Não cumprimento dos prazos estabelecidos em seus programas de autocontrole, bem como nos
documentos expedidos ao SIM, em atendimento a planos de ação, fiscalizações, autuações,
intimações ou notificações;
XVI - Ultrapassagem da capacidade máxima de abate, de industrialização, de beneficiamento ou de
armazenagem;
XVII - Não apresentação de documentos que sirvam como embasamento para a comprovação da
higidez ao SIM dos produtos expedidos, em atendimento à solicitação, intimação ou notificação;
XVIII - Aquisição, manipulação, expedição ou distribuição de produtos de origem animal oriundos de
estabelecimento não registrado ou relacionado a qualquer Serviço de Inspeção;
XIX - Não realização de recolhimento de produtos que possam incorrer em risco à saúde ou aos
interesses do consumidor.
Art. 86. Todo produto de origem animal exposto à venda no Município, sem qualquer identificação ou
meio que permita verificar sua verdadeira procedência quanto ao estabelecimento de origem,
localização e firma responsável, será considerado produzido no Município e como tal, sujeito às
exigências e penalidades previstas neste regulamento.
Art. 87. O Auto de infração deve ser assinado pelo servidor que constatar a infração, pelo proprietário
do estabelecimento ou representante da firma e por duas testemunhas, quando houver.
Art. 88. Sempre que os infratores e seus representantes se recusarem a assinar os autos, assim como
as testemunhas, quando as houver, será feita declaração a respeito, no próprio auto, dando-se como
ciente o infrator.
Art. 89. A autoridade que lavrar o auto de infração deve extraí-lo em 3 (três) vias: a primeira será
entregue ao infrator, a segunda remetida ao processo e a terceira constituirá o próprio talão de
infração.

Art. 90. O infrator poderá apresentar defesa até 30 (trinta) dias após a lavratura do Auto de infração.
Art. 91. O julgamento do processo caberá ao Conselho de Inspeção Sanitária do município de Iperó,
conforme a composição descrita no art. 104.
Art. 92. Nos casos de cancelamento de registro no SIM a pedido do interessado, bem como nos de
cancelamento como penalidade, devem ser inutilizados os carimbos oficiais nos rótulos e as matrizes
entregues a Inspeção Municipal mediante recibo.
Art. 93. O registro no SIM poderá ser cassado no caso de falta do pagamento de 3 (três) taxas de
inspeção.
Art. 94. Para efeito da fixação dos valores da multa de que trata o caput do art. 24, serão
considerados, além da gravidade do fato, em vista de suas consequências para a saúde pública e para
os interesses do consumidor, os antecedentes do infrator e as circunstâncias atenuantes e agravantes.
§1°. São consideradas circunstâncias atenuantes:
I - O infrator ser primário;
II - A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;
III - O infrator, espontaneamente, procurar minorar ou reparar as consequências do ato lesivo que lhe
for imputado;
IV - A infração cometida configurar-se como sem dolo ou sem má-fé;
V - A infração ter sido cometida acidentalmente;
VI - A infração não acarretar vantagem econômica para o infrator;
VII - A infração não afetar a qualidade do produto.
§2°. São consideradas circunstâncias agravantes:

I - O infrator ser reincidente;
II - O infrator ter cometido a infração com vistas à obtenção de qualquer tipo de vantagem;

III - O infrator deixar de tomar providências para evitar o ato, mesmo tendo conhecimento de sua
lesividade para a saúde pública;
IV - O infrator ter coagido outrem para a execução material da infração;
V - A infração ter consequência danosa para a saúde pública ou para o consumidor;
VI - O infrator ter colocado obstáculo ou embaraço à ação da fiscalização ou à inspeção;
VII - O infrator ter agido com dolo ou com má-fé;
VIII - O infrator ter descumprido as obrigações de depositário relativas à guarda do produto.
§3°. Na hipótese de haver concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da pena
deve ser considerada em razão das que sejam preponderantes.
§4°. Verifica-se reincidência quando o infrator cometer nova infração depois do trânsito em julgado da
decisão administrativa que o tenha condenado pela infração anterior, podendo ser genérica ou
específica.
§5º. A reincidência genérica é caracterizada pelo cometimento de nova infração e a reincidência
específica é caracterizada pela repetição de infração já anteriormente cometida.
§6º. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento
ou da extinção da penalidade administrativa e a data da infração posterior tiver decorrido mais de cinco
anos, podendo norma específica reduzir esse tempo.
§7º. Quando a mesma infração for objeto de enquadramento em mais de um dispositivo deste Decreto,
prevalece para efeito de punição o enquadramento mais específico em relação ao mais genérico.
Art. 95. Apurando-se no mesmo processo administrativo a prática de duas ou mais infrações, as
penalidades serão aplicadas cumulativamente para cada disposição infringida.

Art. 96. As sanções de interdição total ou parcial do estabelecimento em decorrência de adulteração ou
falsificação habitual do produto, ou de suspensão de atividades oriundas de embaraço à ação
fiscalizadora, serão aplicadas pelo período mínimo de 7 (sete) dias, o qual poderá ser acrescido de 15

(quinze), 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, tendo em vista o histórico de infrações, as sucessivas
reincidências e as demais circunstâncias agravantes previstas no §2º do art. 93.
Art. 97. Caracteriza-se a habitualidade na adulteração ou na falsificação de produtos quando
constatada a idêntica infração por três vezes, dentro do período de 12 (doze) meses.
Art. 98. As sanções de cassação de registro ou de relacionamento do estabelecimento devem ser
aplicadas nos casos de:
I - Reincidência na prática das infrações de maior gravidade prevista neste Decreto ou em normas
complementares;
II - Reincidência em infração cuja penalidade tenha sido a interdição do estabelecimento ou a
suspensão de atividades, nos períodos máximos fixados no art. 95;
III - Não levantamento da interdição do estabelecimento após decorridos 12 (doze) meses.
Art. 99. Além dos casos específicos neste regulamento são consideradas adulterações, fraudes ou
falsificações, como regra geral:
I - Adulterações:
a) Quando os produtos tenham sido elaborados em condições que contrariem as especificações e
determinações fixadas;
b) Quando no preparo dos produtos haja sido empregada matéria prima alterada ou impura;
c) Quando tenham sido empregadas substâncias de qualidade, tipo e espécies diferentes da
composição normal do produto sem prévia autorização da Inspeção Municipal;
d) Quando os produtos tenham sido coloridos ou aromatizados sem prévia autorização e não conste
declaração nos rótulos;
e) Intenção dolosa em mascarar a data de fabricação;
II - Fraude:
a) Alteração ou modificação total ou parcial de um ou mais elementos normais do produto, de acordo
com os padrões estabelecidos ou fórmulas aprovadas pela Inspeção Municipal;

b) Quando as operações de manipulação e elaboração forem executadas com a intenção deliberada de
estabelecer falsa impressão aos produtos fabricados;
c) Supressão de um ou mais elementos e substituição por outros visando aumento de volume ou peso,
em detrimento de sua composição normal ou do valor nutritivo intrínseco;
d) Conservação com substâncias proibidas;
e) Especificação total ou parcial na rotulagem de um determinado produto que não contenha no
produto;
III - Falsificações:
a) Quando os produtos forem elaborados, preparados e expostos ao consumo em forma, caracteres e
rotulagem que constituam processos especiais, privilégios ou exclusivamente de outrem sem que seus
legítimos proprietários tenham dado autorização;
b) Quando forem usadas denominações diferentes das previstas neste regulamento ou fórmulas
aprovadas.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 100. Sempre que necessário, o SIM solicitará parecer do órgão competente da saúde para registro
de produtos com alegações funcionais, indicação para alimentação de criança de primeira infância ou
grupos populacionais que apresentem condições metabólicas e fisiológicas específicas ou outros que
não estejam estabelecidas em normas específicas.
Art. 101. A SERAT editará normas específicas para venda direta de produtos em pequenas
quantidades, de acordo com o Decreto Federal nº 5.741 de 30 de março de 2006.

Art. 102. Os servidores do S.I.M. - Serviço de Inspeção Municipal, sempre que necessário, buscarão o
apoio de autoridades civis e militares, com encargos policiais, mediante identificação, quando no
desempenho de suas atividades funcionais.

Art. 103. O SIM e o setor competente pela sanidade animal, no âmbito de suas competências, atuarão
conjuntamente no sentido de salvaguardar a saúde animal e a segurança alimentar.
§1º. O SIM poderá implementar procedimentos complementares de inspeção e fiscalização para
subsidiar as ações do setor competente pela sanidade animal do município de Iperó no diagnóstico e
controle de doenças não previstas neste regulamento, exóticas ou não, que possam ocorrer no
município.
§2º. Quando houver suspeita de doenças infectocontagiosas de notificação imediata, nas atividades de
fiscalização e inspeção sanitária, a Inspeção deverá notificar ao setor competente responsável pela
sanidade animal.
Art. 104. Fica instituído o Conselho de Inspeção Sanitária do município de Iperó, com o objetivo de
debater, aconselhar, sugerir e definir assuntos ligados a execução dos serviços de inspeção e de
fiscalização sanitária e sobre criação de regulamentos, normas, portarias e outros.
§1º. No Conselho de Inspeção deverão participar o representante do SERAT, representante da
Vigilância Sanitária do município, representante do Serviço de Inspeção Municipal e outros de interesse
público ligados ao tema.
§2º. A SERAT deverá publicar as demais normas de instalação e de funcionamento do Conselho de
Inspeção no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação deste regulamento.
Art. 105. A SERAT terá prazo de 120 (cento e vinte) dias após a publicação deste regulamento para
constituir o sistema único de informações sobre todo o trabalho e procedimentos de inspeção e de
fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis.
Parágrafo único. Será de responsabilidade da SERAT e da Secretaria de Saúde a alimentação e
manutenção do sistema único de informações sobre a inspeção e a fiscalização sanitária do respectivo
município.

Art. 106. O SIM proporcionará aos seus servidores treinamento e capacitação em universidades,
centros de pesquisa e demais instituições públicas e privadas, com a finalidade de aprimoramento

técnico e profissional, inclusive por meio de acordos e convênios de intercâmbio técnico com órgãos
congêneres.
Art. 107. Os recursos financeiros necessários à implementação do presente regulamento e do Serviço
de Inspeção Municipal serão fornecidos pelas verbas alocadas na SERAT, constantes no Orçamento
do Município de Iperó.
Art. 108. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução do presente regulamento, serão
resolvidos através de resoluções e decretos baixados pela SERAT, após debatido e ouvido o Conselho
de Inspeção Sanitária.
Art. 109. Na ausência de normas complementares, rege as normas da Legislação Federal, conforme
art. 3° do Decreto Federal nº 9.013, de 29 de março de 2017.
Art. 110. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 06 DE JULHO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó

LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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