
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO 

CNPJ 94.704.129/0001-24 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO 
AMBIENTE 

SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL-SIM 

INSTRUÇAO NORMATIVA N° 01, DE 03 DE AGOSTo DE 2022. 

VALCIR LUDKE, chefe do Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente do MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO, ESTADO DO RIO GRANDE D0 SUL. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e tendo em vista o disposto 

na LEI MUNICIPAL N° 0884, DE 14 DE MARÇO DE 2017, que implanta no municipio de 
ENGENHO VELHO/RS, o Serviço de Inspeção Municipal - SIM - sobre os produtos de 

origem animal, e conforme o Decreto Municipal N° 22/2022, de 13 de julho de 2022, resolve: 

Art. 1° Estabelecer na forma desta Instrução Normativa os procedimentos de aprovação prévia 
de projeto, reforma e ampliação, registro de estabelecimento, alterações cadastrais e 

cancelamento de registro de estabelecimento junto ao Serviço de Inspeção Municipal-SIM. 

CAPÍTULOI 

DO REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS 

Art. 2° A solicitação de registro de estabelecimento deve ser efetuada pelo responsável legal do 

estabelecimento ao SIM, acompanhada dos seguintes elementos informativos e documentais 

em vernáculo, os quais devem ser entregues em duas vias: 

Requerimento do responsável legal com identificação do estabelecimento contendo 

(ANEXO I): 

a) nome ou razão social; 

b) CPF, CNPJ ou inscrição do produtor rural, quando aplicável; 

C) dados dos Proprietários (ANEXO 11) e, 

0 localização do futuro estabelecimento; e 
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Termmo de compromisso no qual o estabelecimento concorde em acatar as exigéncias 
estabelecidas no Deereto n° 22/2022, sem prejuizo de outras exigèncias que venham a ser 

determinadas (ANEX): 
l1- Termo de responsabilidade, dando ciência e aceite das normas e regulamentos do SIM, bem 

como compromisso na veracidade das informaçdes prestadas (ANEXO IV): 

I- Plantas das respectivas construçðes contendo: 

a) planta baixa de cada pavimento com os detalhes de equipamentos; 
b) planta de situação: 

c) planta hidrossanitária: 

d) planta da fachada com cortes longitudinal e transversal; e 

c) planta com setas indicativas do fluxo de produção e de movimentação de colaboradores. 

V- Memorial técnico sanitário do estabelecimento - MTSE, contendo as seguintes informações 

(ANEXO V): 

a) classilicação do estabelecimento; 

b) espécies que pretende abater ou do produto que pretende processar; 

c) capacidade de abate ou processamento; 

d) detalhes do terreno com as seguintes informações: 

1- área total: 

2- área a ser construída; 

3-área útil; 
4- delimitação do perímetro industrial; 

5 existencia de edificação industrial; 

6- existência de edificações limitrofes: 

7 recuo do alinhamento da rua, 

8 deserição ou perfil do terreno; 

9- facilidade de escoamento das águas pluviais; 

10- destino das águas residuais e da rede de esgoto; 
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11 forma de acesso; 

12 - fontes de mau cheiro; e 

13 -tipo de localização. 

e) tipo de pavimentação externa,; 

informações sobre a água de abastecimento: 

1- fonte produtora de água; 

2- vazão da água de abastecimento; e 

3 capacidade do reservatório de água. 

g) listagem das instalações industriais, com as seguintes informações: 

1 capacidade, com a unidade de medida correspondente;, 

2 1emperatura de operação; 

3 - pé direito; 

4 material e declividade do piso 

5-revestimento de paredes; 

6- materiais das portas, janelas e esquadrias; e 

7 - material do forro. 

h) número de funcionários; 

i) listagem das máquinas e equipamentos, com as seguintes informações: 

1 quantidade; e 

2 capacidade coma respectiva unidade de medida. 

j) listagem dos tipos de matérias primas, com as seguintes informações: 

1 meio de transporte da matéria prima; e 

2-procedência. 

k) listagem dos produtos que pretende fabricar; 

1) processo de abate, quando aplicável à classificação do estabelecimento; 

m) descrição da sede da inspeção; 

n) barreiras físicas contra pragas; e 
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o) dependência para elaboração de produtos não comestíveis. 

VI - Documento exarado pela autoridade registraria competente, vinculado ao endereço da 

unidade que se pretende registrar ou inscrição de Produtor Rural ou Cadastro de Pessoa Física, 

quando aplicável; 

VII- documento de liberação da atividade emitido pelo órgão de fiscalização do meio ambiente 

competente; 

VIII Contrato social da empresa registrado na junta comercial do estado, ou documento 

equivalente; 
IX - Resultado de análise da água de abastecimento fornecido por laboratório que atenda aos 

requisitos especificados pelo órgão de fiscalização competente; e 

X-Cópia da Anotação Do Responsável Técnico pelo Estabelecimento (ART) ou documento 

cquivalente comprovando a responsabilidade técnica pela atividade do estabelecimento 
devendo ainda, o mesmo possuir ensino superior e atribuições que lhe permitam exercer tal 

atividade; 

XI- Registro de memoriais descritivos de cadastro, processos de fabricação, de composição e 
de rotulagem de produtos de origem animal - ANEXO VI 

XI1- Termo de Livre acesso (ANEXO VII) 

XI1- Laudo de inspeção final. 

S1° Podem ser exigidas informações ou documentações adicionais previstas em outros 
regulamentos, bem como em casos especificos para melhor subsidiar a análise da solicitação 

do registro. 

S 2° Os documentos de que tratam os incisos I ao X podem ser apresentados em momentos 

distintos, conforme exigências de cada etapa do processo de registro. 

S 3 As plantas apresentadas devem conter os elementos gráficos na cor preta, contemplando 

cotas métricas, legendas e identificação das áreas e representar fidedignamente as instalações e 

estrutura do estabelecimento. 

4° A listagem de instalaçõese equipamentos presente no MTSE deve corresponder ao 
indicado nas plantas e suas respectivas legendas. 

S 5° A relação de produtos que se pretende fabricar deve estar de acordo com a padronização 
de nomenclatura preconizada pela legislação vigente. 
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CNPJ 94.704.129/0001-24 Art. 6° Após a aprovaçäu, o tstabetecimento eeve ser tdificado tonforme o projeto aprovado e, concluídas as obras, o responsável legal deve solicitar, ao responsável pelo SIM ao qual o 
estabelecimento estará vinculado, a realização de vistoria para emissão de Laudo de Inspeção Final. 

S1°O responsável legal do estabelecimento deve juntar à solicitação de vistoria de que trata o 
caput os documentos relacionados nos incisos V ao IX do Art. 2°. 

S2° Os projetos aprovados com ressalvas devem ter as mesmas atendidas antes da solicitação de vistoria para emissão do Laudo de Inspeção Final. 

Art. 7. O Laudo de Inspeção Final deve ser emitido pelo coordenador responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal com formação em Medicina Veterinária, com parecer conclusivo, indicando se o estabelecimento foi edificado conforme o projeto aprovado e contemplando a 
avaliação das dependências industriais e sociais, dos equipamentos, do fluxograma, da água de 
abastecimento e de escoamento de águas residuais. 

Parágrafo único. Para fins de elaboração do Laudo de Inspeção Final, pode ser solicitado pelo 
Serviço de Inspeção Municipal as plantas fisicas do estabelecimento. 

Art. 8° Atendidos os procedimentos elencados nos art. 2° ao art. 7°, e se aprovado pelo SIM, 

será realizada a concessão do Titulo de Registro junto ao Serviço de Inspeção Municipal, pelo 
coordenador do SIM. 

$ 1° Para fins de início de produção os produtos devem estar devidamente registrados junto ao 
SIM. 

CAPÍTULO II 

DA REFORMA E AMPLIAÇÃ0 DE ESTABELECIMENTOS 

Art. 9.Qualquer ampliação, remodelação ou construção nos estabelecimentos registrados, tanto 

de suas dependências quanto de suas instalações, que implique alteração da capacidade de 
produção, do fluxo de matérias-primas, dos produtos ou dos funcionários, só poderá ser feita 

após aprovação prévia do projeto. 

Art. 10. Para a solicitação de análise de projetos de reforma e ampliação, devem ser 
apresentados os elementos informativos e documentais constantes nos incisos, alíneas a e b, e 
Il e V do art. 2°. 
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A solicitação deve aprescntar a justificativa e a descrição da reforma 
pretendidas. 

ampliação 

S20 As plantas devem observar a seguinte convenção de cores: 

T- cor preta, para as partes a serem conservadas 
II - cor vermelha, para as partes a serem construídas; e 

II - cor amarela, para as partes a serem demolidas. 

$3° A planta de fluxo deve representar graficamente as instalações e equipamentos definitivos 
em cor única, preferencialmente preta. 
Art. 11. 0 Médico Veterinário responsável pelo SIM deve proceder à avaliação do projeto de 

reforma e ampliação, emitir parecer conclusivo favorável ou desfavorável. 

Art. 12. Após a aprovação, a execução da obra deve ser realizada e, uma vez concluída, o 

responsável legal pelo estabelecimento deve solicitar ao SIM a realização de vistoria para 
emissão do Laudo de Inspeção Final que comprove a execução do projeto conforme aprovado. 
S1° Fica autorizado o uso das instalações, do novo fluxo e capacidade de produção alvos da 
reforma e ampliação ou remodelação, após emissão do laudo de inspeção final com parecer 
favorável. 

S2° Para os casos que impliquem alteração de categoria, o processo de registro de 
estabelecimento com o laudo de inspeção final e com parecer favorável terá a emissão de novo 
Titulo de Registro e autorização do início das novas atividades. 

$ 30 Para os casos que impliquem a inclusão de abate de novas espécies deve ser atendido o 
disposto no §2° do caput. 

Art. 13. Fica dispensada a aprovação prévia do projeto para a ampliação, remodelação ou 

construção nos estabelecimentos registrados, tanto de suas dependências quanto de suas 

instalações, que não implique alteração da capacidade de produção, do fluxo de matérias-
primas, dos produtos ou dos funcionários. 

Parágrafo único. Sem prejuízo ao atendimento ao disposto no caput, o responsável legal pelo 
estabelecimento deve comunicar a alteração proposta formalmente ao SIM, constando a 
justificativa e a descrição da reforma e ampliação pretendidas, acompanhada das plantas 
atualizadas que se façam necessárias, para anexação e atualização dos autos do processo de 
registro do estabelecimento. 
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CAPÍTULO II 
DA TRANSFERËNCIA E ALTERAÇÃO CADASTRAL DO ESTABELECIMENTO 

Arnt. 14. O proccsso de transferência obedecerá, no que for aplicável, ao mesmo critério 
estabelecido para o registro ou para o relacionamento de estabelecimento. 

Arn. 15. Para fins de solicitação de transferência do estabelecimento registrado devem ser 

aprescntados ao SIM os documentos contidos nos incisos I, alíneas a e b, II, III e VIII e XII do 
art. 2", além da documentação comprobatória da aquisição, locaç�o ou arrendamento. 

ArL 16. A documentação serd analisada e, uma vez aprovada, um novo Titulo de Registro será 

emitido pelo coordenador do SIM, sendo mantido o mesmo número de registro. 

Art. 17. A alteração cadastral deve ser solicitada ao SIM nas seguintes situações: 

1) alteração de CNPJ/ Raz�o Social em caso de mudança de proprietário ou locador, 

I1) alteração de CNPJ de empresa de mesmo grupo empresarial; 

II) alteração de Razão Social de mesmo grupo empresarial; 

IV)alteração de endereço sem mudança de localização do estabelecimento; ou 

V) alteração dos dados de contato do estabelecimento. 

1° Para fins de alteração cadastral de que tratam os incisos I, II e Il a solicitação deve ser 
acompanhada dos documentos contidos nos incisos 1, alineas a e b, II, I, VI ,VII, VIl e XIl 

do art. 2°, atualizados. 

$2 Para fins de alteração cadastral de que trata o inciso IV, a solicitação deve ser acompanhada 
dos documentos contidos nos incisos I, alincas a e b, I, IIl e VIlI do art. 2 atualizados, 
Juntamente com o parecer do SIM atestando que não houve mudança de localização. 

3° Para fins de alteração de que trata o inciso V, deve ser apresentada solicitação de alteração 

cadastral contendo os dados atualizados. 

4 Será emitido novo Título de Registro pelo Coordenador do SIM para os casos contidos nos 

incisos I a II. 
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CAPÍTULO IV 
DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADEs E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

Art. 18. O responsável legal pelo estabelecimento tem a obrigação de comunicar ao SIM da 

paralisação ou reinício, parcial ou total, das atividades industriais. 

Parágrafo único. A paralisação total das atividades industriais por período superior a seis meses 
condiciona o reinício das atividades somente após a inspeção prévia de suas dependéncias. 
instalações e equipamentos, observada a sazonalidade das atividades industriais. 

Art. 19. O cancelamento do registro do estabelecimento pode ocorrer nas seguintes situações: 
I-a pedido do responsável legal do estabelecimento; 
II- por interrupção do funcionamento ou do comércio municipal, estadual e interestadual (neste 
casos, quando o município possuir equivalência a SUSAF ou SISBI-POA) pelo período de um 
ano, respeitadas as exigências de comércio entre SIM; 

Il- por interdição ou suspensão do estabelecimento pelo período de um ano; 

IV-por não realizar transferência da titularidade do registro do SIM no prazo de trinta dias; e 

V-por cassação do registro pelo coordenador do SIM. 

$1° Para fins de cancelamento de que trata o inciso I, o responsável legal do estabelecimento 
deve apresentar ao SIMa solicitação de cancelamento. 

$2° Para fins de cancelamento de que trata o inciso II, deve ser atendido o que segue: 

I-notificação do responsável legal do estabelecimento com prazo de 10 dias para manifestação; 

II- em caso de impossibilidade de notificação de que trata o inciso I, deverá ser realizada a 
fiscalizacão do estabelecimento e emitido laudo atestando que o mesmo não está em 
funcionamento ou não realiza comércio interestadual ou internacional a mais de um ano. 

podendo ser apresentada documentação comprobatória da inatividade; 

II- avaliação pelo SIM da manifestação do responsável legal pelo estabelecimento oy ausência 
desta ou do laudo comprobatório de inatividade, para emissão de parecer conclusivo 
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V- cancelamento do registro do estabelecimento pelo coordenador do SIM. 

$ 3° Para fins de cancelamento de que trata o inciso I1, deve ser encaminhado ao SIM o 

processo administrativo que comprove que a sanção não foi levantada no período de 12 (doze) 

meses. 

4° Para fins de atendimento do inciso IV, o registro será cancelado no caso de o adquirente. 
locatário ou arrendatário não apresentar, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, os 

documentos necessários à transferência, após o alienante, locador ou arrendador ter comunicado 
ao SIM a negação da realização da transferência pelos primeiros. 
S5 Para fins de atendimento do inciso V, o registro será cancelado mediante proposiçao de 

sanção de cassação de registro ou do relacionamento do estabelecimento pelo SIM, instruída 
no processo de apuração de infração, com documentação comprobatória e histórico detalhado 
de todas as infrações transitadas em julgado, de forma a caracterizar a reincidência na prática 

em infrações graduadas como gravíssimas ou na reincidência em infrações cujas penalidades 
tenham sido a interdição do estabelecimento ou a suspensão de atividades. 

Art. 20. O cancelamento do registro do estabelecimento será realizado pelo coordenador do 

SIM, por meio da emissão de Termo de Cancelamento de Registro (Anexo VII). 

Art. 21. No caso de cancelamento do registro ou do relacionamento do estabelecimento, será 
apreendida a rotulagem e serão recolhidos os materiais pertencentes ao SIM, além de 

documentos, lacres e carimbos oficiais. 

Art. 22. O cancelamento de registro será comunicado oficialmente às autoridades competentes 

do Estado, do Distrito Federal ou do Município. 

Art. 23. Para o retorno das atividades do estabelecimento sob SIM que teve o registro cancelado, 

devem ser cumpridas as exigências contidas nos arts. 2 ao 9, para novo registro de 

estabelecimento. 

Art. 24. O cancelamento do registro não prejudica a aplicação das ações fiscais e penalidades 

cabíveis decorrentes da infração à legislação. 

Art.25. O cumprimento das exigências constantes nesta Instrução Normativa não isenta o 

estabelecimento de atender às demais exigências sanitárias previstas na legislação vigente. 

Art. 26. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.27- Revogam-se as disposiçðes em contrário./ 

Valcir lucke 

Chefe do Departamento Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 

Valcir Ludke 
Chefe Depta. Mun Ar 

Pecudra e Meo Ame 
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ANTENDT 

REQUERIMENTO 
(Para registro/Relacionamento elou Aprovação Prévla do Projeto de 

Construção, ou Aprovação Prévla de Reforma/Amplaçho) 

(Local, data) 

Senhor (a) Coordenador (a) do SIM 

(NOME E DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL LEGAL), representando o 

estabelecimento denominado (NOME OU RAZÄO SOCIAL 

ESTABELECIMENTO), (CNPJ OU CPF DO ESTABELECIMENTO). que se 
DO 

localizará/localiza à (o) ENDEREÇO COMPLETO, nas coordenadas geográficas 

Latitude: (G/M/S) e Longitude: (G/M/S), vem muito respeitosamente requerer de V 

Sa. a análise da documentação anexa, conforme previsto na Instrução Normativa n 

visando o (Registro ou Aprovação Prévia do Projeto de 

Construção ou Aprovação Prévia do Projeto de Reforma/Ampliação ) do mesmo nesse 

Orgão. 

Atenciosamente, 

Assinatura do Responsável Legal 

Endereço para correspondência e contato: LOGRADOURO, CIDADE, UF, CEP. 

TELEFONE DE CONTATO E E-MAIL. 

Rua Antônio Trombeta, 35 - Fone: (54) 3363-9600 - CEP: 99698-000 
E-mail: adm@engenhoveino.rs.gov.Dr www.engenhovelho.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELH0 CNPJ 94.704.129/0001-24 

ANEXO I 

DADOS DO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO 

Nome: 

Endereço residencial: 

complemento:_ bairro: 

Cidade: UF: CEP 
Fone: Fax: 

e-mail: 

Documentos: 

RG: Orgão Expedidor: . 
CPF: 

Assinatura 
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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMIsso 

Eu, FULANO DE TAL, responsável pelo Estabelecimento TAL, CPF N° 

XXX.XXX.XXX-XX, Inscrição Estadual n° XXx.XXX.xXX-XX, Inscrição Municipal 
n: XXX e Registro no S.I.M. n° 000, venho por meio deste Termode 
Compromisso, aceitar e empenhar os condicionantes e prazos impostos para 
aprovação da reforma ou alteração no estabelecimento em questäo, segundo 
Processo TAL, Oficio TAL, Processo TAL e Oficio TAL, conforme descrições e 

prazos listadas abaixo: 

ADEQUAÇÃO 
Exemplo: Derrubada da parede do 

atual 

PRAZO 

vestiário masculino para 
ampliação da sala de produção e 
alteração da forma de entrada das 

carcaças na sala de produç�o. 
Exemplo: Colocação de aparelho 
condicionador de ar tipo split na sala 

de produção. 
Exemplo: Construção de novo 

defumador (extra); Aumento do 

antigo "ante fumeiro"; Derrubada da 

parede da atual sala de temperos 

para colocação de porta de conexão 
do ante fumeiro com a sala de 

maturação. 

30 dias 

60 dias 

180 dias 

Sem mais para o momento, subscrevo abaixo. 

Engenho Velho, ... de.. de 20... 

FULANO DE TAL, 
Responsável pela EMPRESA TAL 
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ANEXO IV 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, FULANO DE TAL, responsável pelo NOME DO ESTABELECIMENTO, CPF/ICNPJ N° XXX.XXX.XXXIXX, Inscrição Estadual n° 
XXXXXXXXXX, Inscrição Municipal n°: XXX e Registro de Alvará Municipal: XXX, venho por meio deste Termo de Responsabilidade, atestar ciência e aceite das 
normas e regulamentos do Serviço de Inspeção Municipal de Engenho Velho, bem como compromisso na veracidade das informações prestadas, de acordo 
com o elencado na Lei N° 0884, de 14 de março de 2017, Decreto N° 22, de 13 de julho de 2022 e suas alterações, ficando ainda ciente, que quaisquer obras só 
poderão concretizar-se após a aprovação prévia do projeto pelo SIM. 

Sem mais para o momento, subscrevo abaixo. 

Engenho Velho, ... de .. de 20... 

FULANO DE TAL, 

Responsável pelo ESTABELEcIMENTO. 

LA 
Rua Antônio Trombetta, 35- Fone: (54) 3363-9600 CEP99698-000 
E-mail. adm@engennoveino.rs.gOv.Dr www.engennovelh0.rs.gov.bbr 



ANEXO V DEPARTAMENTO DE AGRICuLTURA, PECuARIA E MEIo AMBIENTE 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 01 

MORIAL TECNOLÓGICO E SANITARIO DOo ESTABELECIMENTO - MTSE 

-DADOS GERAIS 

1. 1DENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
Nome ou Razdo 

(Conforme comprovante do CNPJ ou CPF) 

Nome Fantasla: 
(Se houver) 

CNPJ Ou CPF: 1.4. N de SIM: (Se já houver) 

Tipo de vinculo comn 

óvel: 

CONTATO (telefone, 
ail e endereço para 

respondencla): 

(No caso de outro, informe neste campo 

2. LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: 
Georeferenciamento 

(UTM ou GIM/S): 
2.1.1 Latitude: 2.1.2 Longitude: 

Sul 
Oeste 

Logradouro: (No caso de PJ, conforme comprovante do CNPJ, no caso de CPF, conforme documento de 

localização exarado pela autoridade local. Ex: prefeitura) 

Bairro: 
2.4 CEP: 

Municipio: 
2.6. UF: 

3. CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: 

3.2. Classificação(öes) do estabelecimento: (Opções de acordo com os artigos n° 20 a 24 do Decreto n" 

Area(s): 
ne, Pescado, Ovos, 

e, Produtos de Abelhas, 

azenagem) 

9.013/2017(RIISPOA) 

4. ESPÉCIES ANIMAIS E CAPACIDADES: 

4.3. Unidade de 
medida 

ESpécies que pretende abater/processar: 4.2. Capacidade 
Abate/Processamento 

(inserir mais linhas se necessário) 

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇ�O DOS RESPONSÁVEIs 

Responssvel Técnlco pela Obra Responsável Técnlco do estabelecimento 

Responsável Legal da 

empresa/estabelecimento 

(Assinatura e identificação Registro Conselho) 

Data e Local: (Assinatura e identificação 
CREA/CAU) 

Assinatura e identificação -CPF) 
Data e Local: 

Data e Local: 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIAE VEOAVAIENTE SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL SIV 02 

I1-DETALHES DO TERRENO E PROJETO 
5. DETALHES DO TERRENO 

Area total do 5.2. Ares aser construlda 
m 

no 

|5.4.Recuo do alinhamento da 
rUa: 
5.6. Existencin de edificaç0es 
|limitrofes: 

Aree d 
xis tencia de 

ação Industrial: 

m 

Delimitaçao do 

etro industrial: 

escrição ou pertll 

reno: 

cilidade de 

mento das águas 

estino das águas 

ais e Rede de 

orma de acesso: |8.13.Tipo de Locallzação: 

ontes de mau 

6. TIPO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (área de transito de veiculos e de pessoas) 

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

Responsável Técnlco pela Obra Responsável Técnlco do estabelecimento 

Responsável Legal da 

empresa/estabelecimento 

(Assinatura e ldentficação -CREA/CAU) 
(Assinatura e ldentinicação Registro Conselho ) 

Data Local: 

Assinaturae identificação CPF) 
Ocal: 

Data e Local; 



DEPARTAMENTO DE AGPICULTURA, PECUÁRA E Eo AMMOENTE SERVIÇO DE INSPEÇÃo UCIPALM 
FI 03 

IL-AGUA DE ABASTECIMENTO E INSTALAÇÃOES INDUSTRIAIS produtora:(poçolrede publicarigur AUA DE ABASTECIMENTO 
12Vazo (mhors) 3 idade do revatbnon 

8-INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (consultar tabela) alaçoes Industrias (consukar tabela) 8.2 

Capacidade 8.3 
Unidade 
Medida 

84 Tep.3.5.P 86. 

Operação (m) 
C) 

2.Mere 3.. direito MaterialeRevestimen das portae, Materia 
do Foro declividad to das 

do pisoparedes 
anelas, 
equadrias 

ASSINATURAS 

E 
IDENTIFICAÇAO DOS 

RESPONSÁVEIS 

Responsável 
Tócnico pola Obra 

Unserir mais linhas se necessáno) Responsável Técnico do estabelecimento 

Responsável Legal da 

empresa/estabelecimento 

Assinatura e jdentiticaçao-RegIsro Conselho) 

Data e Local 
(Assinatura e identificação 

-

CREA/CAU) 

ASSinatura e identificação - CP 

Local: 

Data e Local: 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
SERVIÇO DE INSPEÇÃo MUNICIPAL-3IM FI04 

HO v . 

V-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
9 -LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT0S 

|9.2. Quantidade 9.1. Máqulna e Equlpamento 9.3. Capacidade 9.4. Unidade Medida 

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇ�O DOS RESPONSÁVEIS 

Responsável Técnlco pela Obra 

(nserir mais linhas se necessáno) 
Responsável Técnico do estabelecimento 

Responsável Legal daa 
empresa/estabeleclmento 

(Assinatura e identificação-CPF) 
Local: 

Assinaturae identihcação Regstro Conselho) 

Data Local: (Assinatura e identificação -CREA/CAU) 

Data e LOcal: 



DFPANTAMANTO DE AGMIOUL TUNA, PEGUAmIA e MeO AMBIENTE 
BERVIÇO De INGPRGAO MUMICIPAL IM 

FI05 

vei 

V-MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTO0S 
10 -MATERIAS-PRIMA8 

10.1. Tipos de materieo-primas 10.2. Meios de transpor 19.3. Proced4ncie 

(Inse mair linthan AO 1OCOanAilo) 

11-PRODUTOS QUE PRETENDE FABRICAR (Conformo Nomenclatura padronizada DIPOA) 11.2. Categorla 11.6, Finaldede 11.4. Quantidade 11.7. 

diene 
113. Produto padronizado 11.4, Forma de 

|Conservaço Unldade 

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃ0 DOS RESPONSÁVEIS 

Responsavel Técnico pela Obra 

(inserir mals linhas se necessárlo) 
Responsável Técnlco do estabelecimento 

OBponsável Legal da empresa/estabelecimento 

Assinatura e identificação Registro Conselho) 
Data Local: Assinatura e ldentificaçlo CREA/CAU) 

Assinatura e identificação-CPF)_ Data Local; 

Local: 



DEPARTAMENTO DE AGRIcULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE 
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL SIM FI 06 

SRVICO D INSCAO MUNICIPAL 
NONHO VILHO RS 

VI-OUTRAS INFORMAÇÖES 

12. FUNCIONARIOS 
uno de produção/abate 12.2. Sexo 12.3. Quentdade 

13. PROCESSO DE ABATE! PRODUÇÃO (Quando aplicávol) 

14. DESCRIÇÃO DA SEDE DA INSPEÇÃO MUNICIPAL SIM 

15. BARREIRAS FÍSICAS CONTRA PRAGAS 

6. OBSERVAÇÕES 
COMPLEMENTARES: (ex: Informaçöes sobre laboratórlo próprios elou terceirizados, as 

respectivas análises laboratoriais; lavanderia própria ou terceirlzada ). 

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSAVEIS 

Responsável Técnlco pela Obra 
Responsdvel Técniço do estabeleclmento 

Responsável Legal da, 

empresa/estabelecimento 

Assinatura e ldentificação CREA/CAU) 
(Assinatura e ldentificação Reglstro Conselho) 

ASSinatura e identificação CP 

Local: 
Data e Local; 

Data e Local; 



ESTADO D RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO CNPJ 94 704 129/0001-24 

ANEXO V1 

REGISTR0 DE MEMORIAIS DESCRIUIVOs DE. CADASTRO. PROCESSOS DE FABRICAAO COMPOSIÇAO E DE ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 

D. DE 

1OGO EMPRESA 

NOME DA EMPRESA 

RFGISTRO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS DE PROCESsOS DE FABRICAÇÃO, DE COMPOsIÇÃO E DE ROTULAuE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

Sr. Coordenador do SIM: 

A firma abaixo qualificada, através do seu representante legal e de seu responsável técnico, requer que seja providenciado neste 

departamentoo atendimento da solicitação especificada neste documento, comprometendo-se a cumprir a legislação em vigor que 
rata do assunto, atestando a veracidade de todas as informações prestadas ea compatibilidade entre as instalações e equipamentos 

do seu estabelecimento industrial abaixo discriminado e a proposta aqui apresentada. 
Obs.. a aprovação da rotulagem não implica autorização para a fabricação do produto no caso de pendências existentes com os outros 

setores da SIM. 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

|N° de sequencial do produto: SIM do estabelecimento: 

zão social: 

Classificação do estabelecimento: CNP: 

Endereço: 

UF: Municipio: Bairo CEP 

E-mail: Tel. (sy. 

Fax: 

Rua AntônioTrombetta, 35-Fone: (54) 3363-9600 CEP: 99698-000 
E-mail: adn@engennoveino.S.gov.or: www.engennovelho.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNIcIPAL DE ENGENHO VELHO 
CNPJ 94.704.129/0001-24 

sOLICITAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Nome do Produto 

Marca Comercial: 
Tipo de Rótulo: 

Tipo de Embalagem: 
Conteúdo: 

Forma de indicação da data de fabricação, validade e prazo estipulado de validade: 

COMPOSIÇÃO 
FORMULA FECHADA Quantidades Percentuais 

Ingredientes/Aditivos (kg ou L) (%) 
(Mencionar na ordem decrescente de quantidade, iniciando pela matéria 

prima) 

% 

TOTAL 

FORMULA ABERTA Quantidades Percentuais 

ngredientes/Aditivos (kg ou L) (%) 

Mencionar na ordem decrescente de quantidade, iniciando pela matéria 

PIuma, anexar a ficha técnica dos condimentos e especiarias) 

TOTAL 

Rua Antônio Trombetta, 35- Fone:54) 3363-9600 CEP: 99698-000 
E-mail. aum@engennoveino.S.gov.or:www.engenhovelho.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AUTENTICAÇÃREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO 
CARIMBOE AS DO REPRISTNTN GA ARINM E ASS DR SPNSA VEI TÉCNICO 

CNPJ 94.704.129/0001-24 DTA 

ESTABELECIMENTO 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

(descrever todas as operaçðes detalhadamente) 

AUTENTICAÇÃO 
DATA CARIMB0 E ASS, DO REPRESENTANTE LEGAL DO CARIMBO E ASS, DO RESPOMSA VEL 

ESTABELECIMENTO TÉCNICO 

CONTROLE DE QUALIDADE (descrever detalhadamente) 

ESTOCAGEM E TRANSPORTE (descrever detalhadamente) 

AUTENTICAÇÃO 

DATA CARIMBO E ASS, DO REPRESENTANTE LEGAL DO| CARIMBO E ASS, DO RESPONSA VEL TEC NICO 

ESTABELECIMENTO 

*Deverá ser enviado modelo do croqui proposo, 
cu a J 

" P d 
cdasrdmento do produto para avliaçao da rotulaeem de 

acordo com as normas 
estabelecidas pela legislação vigente 

Enviar a Ficha Técnica de cada condimento 
adicionado ao produto. 

E-mail: 
Rua AntoniOengenhovelho.rs.gov.br 

- www.engenhovelho.rs.gov.br 

P99698-000 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELH0 

CNPJ 94.704.129/0001-24 

ANEXO VI 

AUTORIZACÃO DE LIVRE ACESSO 

Eu FULANO DE TAL, RG N° 0000o000, CPF 000000000-000 residente a 

ENDEREÇO TAL, Centro, nesta cidade, telefone 0000-0000, responsável legal na 
qualidade de sócio proprietário, do Estabelecimento Registrado no Serviço de 

Inspeção Municipal de Engenho Velho sob n° 000, 
00000000000000000, autorizo a entrada, em aqualquer dia e em qualquer horario, 

dos fiscais do S.I.M., no estabelecimento localizado à ENDEREÇO TAL, bairro TAL, 

nesta cidade, para fins de fiscalizaçãoe inspeção, ficando os mesmos autorizados a 

registrar suas fiscalizações, inspeções e/ou visitas das formas que julgarem 

necessárias. 

inscrito no CNPPJ 

Sem mais para o momento, subscrevo abaixo. 

... de 20..... Engenho Velho, ... de . 

FULANO DE TAL, 
Responsável pelo Estabelecimento TAL. 

Rua 
AntônioTrombetta, 3: Fone: (54) 3363-9600 CEP: 99698-000 

E-mail: adm@engennoveO.S.gov.Dr www.engenhovelho.rs.gov.br 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO 

CNPJ 94.704.129/0001-24 

ANEXO VIII 

Termo de Cancelamento do Registro no SIM N°. 

Ao(s) dia(s) do m�s de no Municipio do ano de 

VELHO/RS, de ENGENHO eu 

Médico (a) Veterinário (a) no 

regulamentada pelo exercicio da fiscalização de que trata a Lei n°:_ 

decreto realizei o CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 

identificado: ESTABELECIMENTO abaix 
S.I.M.N°: Estabelecimento:_ 

CNPJ/CPF 
situado(a)_ n°:_ Bairro 

Municipio de ENGENHO VELHO/RS, o cancelamento foi 

do (s)_ decreto/legislação: Com base no (s) art 

pelos seguintes motivos: 

A partir desta data o estabelecimento acima identificado fica proibido de realizar qualquer tipo 

de trabalho no estabelecimento. 

Assinaturae identificação do Responsável pelo SIM 

Rua Antonio Trombetta, 35 Fone: (54) 3363-9600-CEP: 99698-000 

E-mail. adm@engenhovelho.rs.gov.br 

www.engennovelho.rs.gov.br 


