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DECRETO Nº4.112/2016, DE26DEJULHO DE2016

“Regulamenta a Lei Municipal nº 669/2015
de08 de Janeiro de 2015 no âmbito da Inspeção 
e Fiscalização dos produtos de origem animal e
dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO 
DABAHIA,nousodesuasatribuiçõeslegaisquelhesãoconferidaspeloincisoVIIdoartigo78daLei 
OrgânicadoMunicípioecomfundamentonoartigo23,incisoIIdaConstituiçãoFederalena Lei nº 669/2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária deProdutos 
deOrigemAnimal–RIISPOA/SIGSIM de Luís Eduardo Magalhães,oAnexoI–
CondiçõesMínimasparaRegistroMunicipaldos Estabelecimentos, o Anexo II – Modelo de carimbo de 
inspeção e o Anexo III – ModeloOficial de Certificado Sanitário do SIM, no Município de Luís 
EduardoMagalhães.

Art.2º-Estedecretoentraráemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem contrário.

Gabinete do Prefeito,26de Julho de2016.

HUMBERTO SANTA CRUZFILHO
PREFEITOMUNICIPAL
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REGULAMENTO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE 
PRODUTOSDEORIGEM ANIMAL NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDOMAGALHÃES -

BA

TÍTULOI
CAPÍTULOI

DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES

Art.1º-OpresenteRegulamento,está em consonância com a Leinº1.283/1950,
Decretonº30.691/1952,alteradopeloDecretonº1.255/1962 e Lei Federal nº 7.889/1989, Leis nº 
9712/98 e 5741/2006 que constitui o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária –
SUASA, de modo a regulamentar o estabelecido na Lei Municipal nº 669 de 08 de janeiro de 2015.

Art. 2º - A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal será exercida no âmbito do 
Município de Luís Eduardo Magalhães,emrelaçãoàscondiçõeshigiênico-
sanitáriasaserempreenchidaspelos matadouros e indústrias, que se dediquem ao abate e 
industrialização de produtos de origemanimal.

Art. 3º - A implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM obedecerá a estas normas,em 
consonância com as prioridades de saúde pública e abastecimento dapopulação.

Art. 4º - Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura através do DIPOVA fazercumprir 
estasnormasetambémoutrasquevenhamaserimplantadas,pormeiodedispositivoslegais, que se refiram à
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animaldos estabelecimentos a que se refere o 
art. 2º desteRegulamento.

Parágrafo único –A referida regulamentação abrangerá os seguintes requisitos:

I - classificação doestabelecimento;

II - condições e exigências para registro;

III - higiene dosestabelecimentos;

IV - inspeção "ante” e "post-mortem" dos animais destinados aoabate;

V -inspeçãoereinspeçãodetodososprodutos,sub-produtosematérias-primasdeorigem animal, durante 
as diferentes fases daindustrialização;

VI - padronização dos produtos industrializados de origemanimal;

VII - registro de rótulos;

VIII - análiseslaboratoriais;

IX - trânsito de produtos, sub-produtos ematérias-primas;

X - carimbagem de carcaças e cortes de carnes, bem como a identificação e demaisinformações a 
serem impressas nas embalagens de produtos de origemanimal;
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XI - quaisquer outros aspectos que sejam necessários para maior eficiência da inspeçãoindustrial e 
sanitária dos produtos de origemanimal.

Art.5º-Osprodutosdeorigemanimalinnaturaouderivadosdeverãoatenderaospadrõesdeidentidade e 
qualidade prevista na legislação específica em vigor, bem como, na Lei 8.078/90- Código de Defesa 
doConsumidor.

CAPÍTULOII
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º - O Serviço de Inspeção Municipal - SIMdeverá:

I -dispordepessoaltécnicodenívelsuperioremédio,emnúmeroadequadoàrealizaçãoda inspeção 
sanitária "ante e post-mortem" e tecnológica, obedecendo à legislaçãovigente.

II -promovertreinamentodeseupessoaldenívelsuperior– Fiscal Municipal 
Agropecuárioenívelmédio – Agente de Inspeção, sob a supervisão e apoio do Ministério da 
Agricultura e órgãosestaduais. 

III -dispordemeiospararegistroecompilaçãodosdadosestatísticosreferentesaoabate, 
industrializaçãodecarnes,produçãodeleiteederivados,aplicaçãodepenalidadeseoutros dados que 
porventura se tornemnecessários.

Art.7º-Paraocumprimentodaexigênciadoartigo5º,osmatadouroseindústriasfornecerão relatórios 
mensais de produção, ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM na formadeterminada por este.

CAPÍTULO III
DA APROVAÇÃO DO PROJETO E OBTENÇÃO DO 

REGISTROOURELACIONAMENTO

Art.8º-Osestabelecimentosdeprodutosdeorigemanimalquedevemestarsobinspeção industrial e 
sanitária a nível municipal, de acordo com a Lei Federal nº 7.889/1989 e artigo 3ºda Lei Municipal nº 
669/2015, ficam obrigados a obter registro junto ao Serviço deInspeçãoMunicipal –SIM.

Art. 9º -Para a aprovação do projeto e obtenção do registro na forma descrita no artigoanterior, 
deverá ser encaminhado requerimento ao Secretário Municipal de Agricultura, acompanhado dos 
seguintesdocumentos:

I - Requerimento inicial com termo de compromisso a atender todos dispositivos legais vigentes;

II - Cópia autenticada do registro da empresa na Junta Comercial do Estado ou similar;

III - Comprovante de inscrição no cadastro geral de contribuinte do Estado;

IV - Comprovante de inscrição na Secretaria da Fazenda;

V - Cópia do contrato de constituição de sociedade;



Terça-feira, 09 de Agosto de 2016 | Edição N° 1.475 | Caderno II

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4

 
 

 
 

VI - Plantas da indústria, compreendendo:

a) Planta baixa de cada pavimento, com descrição do fluxo de produção e localização de 
equipamentos, na escala de 1:100 (um para cem);

b) Planta de situação, contendo descrição sobre a rede de esgoto, abastecimento de água, posição da 
construção em relação às vias públicas e alinhamento do terreno, orientação, localização das partes dos 
prédios vizinhos construídas sobre as divisas do terreno, na escala de 1:500 (um para quinhentos);

c) Planta de corte longitudinal e transversal na escala mínima de 1:50 (um para cinqüenta);

VII - Memoriais descritivos, com informes econômico-sanitários, além dos croquis dos rótulos da 
indústria a ser construída, de acordo com modelo fornecido pela Secretaria da Agricultura;

VIII - Cópia do contrato de prestação de serviços com Responsável Técnico da indústria;

IX -LicençaAmbiental;

X -Pagamento detaxas estipuladas pela Secretaria de Agricultura;

XI -Alvará deconstrução;

XII-Habite-se, quando for ocaso;

XIII - Laudo de aprovação do terreno e do projeto Arquitetônico firmado por técnico da Secretaria da 
Agricultura.

Art. 10 - Satisfeitas as exigências fixadas no presente Decreto, a Secretaria da Agricultura autorizará a 
expedição do Título de Registro ou Relacionamento, devendo constar o número de registro, nome da 
firma, classificação do estabelecimento, localização (Estado, Município, Cidade, Vila e Povoado) e 
outros detalhes necessários.

§ 1º - Os números de Registro mencionados acima obedecerão a série própria e 
independente,umapara Registro e outra pararelacionamento.

§2 º-OnúmerodeRegistroconstará,obrigatoriamente,nosrótulos,certificados,carimbosde inspeção dos 
produtos e demaisdocumentos.

Art.11 -Osseguintesestabelecimentosdeprodutosdeorigemanimal,nostermosdoart.10, caput, ficam 
sujeitos aoRelacionamento:

I - os postos e/ou entrepostos que, de modo geral, recebam, armazenem, manipulem,conservem, 
distribuam ou acondicionem produtos de origem animal como ovos emel;

II -ascasasatacadistaseosdepósitosquearmazeneme/oucomercializemprodutosdeorigem animal.

Art.12-Aprovadososprojetoseocronogramadeexecução,orequerentepodedarinícioàs obras.

Art.13-Concluídasasobraseinstaladososequipamentos,deacordocomocronogramade execução, será 
requerido ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM a vistoria prévia ea autorização do início 
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dasatividades.

Parágrafo Único - Deferida a autorização para início das atividades, compete ao SIM instalarde 
imediato a inspeção no estabelecimento ou iniciar a inspeção periódica, de acordo comas 
necessidades doserviço.

Art. 14 - A renovação do registro junto ao SIM deverá ser solicitada a cadaano.

Art. 15 -No caso dos projetos aprovados com ressalvas, o início de produção só deverá ocorrer após 
a aprovação das mesmas pelo Serviço de Inspeção Municipal –SIM;

Parágrafo único – Este artigo se aplica no que couber, aos estabelecimentos em atividade afim de 
que se adequem as exigências da Lei Municipal nº669/2015.

TÍTULOII
CAPÍTULOI

OBRIGAÇÕES DA FIRMA

Art.16-Constituem obrigações dos responsáveis pelos estabelecimentos:

a) Observar e fazer cumprir todas as exigências contidas neste Decreto;

b) Fornecer o material adequado julgado indispensável aos trabalhos da inspeção, inclusive 
acondicionamento e amostras autênticas para exame laboratorial;

c) Avisar, com antecedência, ao serviço de inspeção, a chegada de Animais para abate bem como 
fornecer todos os dados pertinentes;

d) Dar aviso antecipado de 12 (doze) horas, no mínimo, sobre a realização de quaisquer trabalhos nos 
estabelecimentos sob inspeção, mencionando sua natureza, hora de início e provável conclusão;

e) Fornecer, gratuitamente, alimentação ao pessoal da inspeção, quando os horários para as refeições 
não permitam que os servidores as façam em suas residências;

f) Manter locais apropriados, a juízo da inspeção, para recebimento e guarda de matérias primas de 
outros estabelecimentos inspecionados, ou retorno de centros de consumo, para serem re-
inspecionados, matérias primas ou produtos suspeitos;

g) Fornecer, a juízo da inspeção, uma relação atualizada de fornecedores de matéria prima, com os 
respectivos endereços, quantidade média dos fornecimentos e nome da propriedade rural, ou
estabelecimentos relacionados; 

h) Fornecer pessoal necessário e habilitado, bem como material adequado julgado indispensável aos 
trabalhos de inspeção, inclusive acondicionamento e autenticidade de amostras para exames de 
laboratório;

CAPÍTULOII
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ANÁLISES LABORATORIAIS

Art. 17 - Os produtos de origem animal, prontos para o consumo, bem como toda e qualquer 
substância que entre em sua elaboração, estão sujeitos a exames tecnológicos, físico-químicos, 
microbiológicos, toxicológicos e bromatológicos oficiais e devem ser realizados em laboratórios 
oficiais, credenciados ou conveniados pelo MAPA.

Art. 18- Estão sujeitos às análises os produtos de origem animal, seus derivados, seus ingredientes, o 
gelo e a água de abastecimento.

Art. 19- Para os casos onde existam dúvidas da inocuidade de produtos devido ao comprometimento 
das condições industriais ou higiênico sanitárias das instalações e do processo tecnológico de qualquer 
produto, a partida ficará sequestrada, sob a guarda e conservação do responsável pelo estabelecimento 
como fiel depositário, até o laudo final dos exames laboratoriais.

Art. 20- A critério do DIPOVA podem ser aceitas metodologias analíticas além das adotadas 
oficialmente, desde que reconhecidas internacionalmente ou por instituições de pesquisa, 
mencionando-as obrigatoriamente nos respectivos laudos.

Art. 21- Nos casos de análises fiscais de produto com padrões microbiológicos não previstos em 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade ou em legislação específica, permite-se seu 
enquadramento nos padrões estabelecidos para um produto similar.

Art. 22- A coleta de amostra para fins de análise fiscal será feita mediante lavratura do “Termo de 
Colheita de Amostra”, em triplicata, asseguradas sua inviolabilidade e conservação, de modo a 
garantir suas características originais.

§ 1º - Duas amostras serão enviadas ao laboratório para análise fiscal, ficando a terceira em poder do 
proprietário ou responsável pelo produto, servindo para eventual perícia de contraprova.

§ 2º - Quando a análise fiscal estiver insatisfatória para os padrões legais estabelecidos, a autoridade 
sanitária notificará o responsável, podendo o mesmo apresentar defesa escrita e requerer exame de 
contraprova, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da notificação.

§ 3º - As amostras coletadas pelo Órgão de Inspeção Municipal para as análises fiscais serão gratuitas.

§ 4º - Em casos excepcionais, se a quantidade ou a natureza do produto não permitir a colheita das 
amostras em triplicata, uma única amostra será encaminhada para o laboratório oficial, credenciado ou 
conveniado.

§ 5º - Para produtos que apresentem prazo de validade curto, não proporcionando tempo hábil para a 
realização da análise de contraprova, as amostras enviadas para análises fiscais não serão colhidas em 
triplicata.

§ 6º - Comprovada a violação, o mau estado de conservação da amostra de contraprova ou a expiração 
do prazo de validade, deve ser considerado o resultado da análise de fiscalização.

§ 7º - A colheita de amostras para realização de análises fiscais microbiológicas não será em triplicata, 
por não ser aplicável a realização de análise de contraprova.
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Art. 23- As amostras para análises devem ser colhidas, manuseadas, acondicionadas, identificadas, 
conservadas e transportadas de modo a garantir a sua integridade física.

Parágrafo único - A autenticidade das amostras deve ser garantida pela autoridade competente que 
estiver procedendo a colheita.

Art. 24- Nos casos de resultados de análises fiscais em desacordo com a legislação, o DIPOVA deverá 
notificar o interessado dos resultados analíticos obtidos e adotar as ações fiscais e administrativas 
pertinentes.

Art. 25- Em caráter supletivo, visando atender a programas e demandas específicas, pode ser 
realizada, em estabelecimentos varejistas, a colheita de amostras de produtos de origem animal 
registrados no DIPOVA.

Art. 26- Confirmada a condenação do produto ou da partida, o SIM determinará a sua inutilização em 
subproduto não comestível.

CAPÍTULO III
DOSESTABELECIMENTOS

Art.27-OsEstabelecimentosindustriaiseentrepostosdeprodutosdeorigemanimaldevem localizar-se em 
pontos distantes de fontes produtoras de odores desagradáveis e poeirade qualquer natureza, 
respeitando as condições abaixodescritas:

I -Instalar-se,depreferência,emcentrodeterreno,devidamentecercado de modo as não permitir as 
entrada de animais,afastadodoslimites das vias públicas, no mínimo 05 (cinco) metros e dispor de 
área de circulação que permita alivre movimentação dos veículos de transporte;

II -Dispordeabastecimentodeáguapotávelparaatendersuficientementeàsnecessidadesde trabalho e 
das dependências sanitárias, tomando-se como referência osseguintes parâmetros de consumo 
estimado: 800 (oitocentos) litros por bovino; 500 (quinhentos) litros por suíno; 200(duzentos) litros 
por ovino ou caprino, 30 (trinta) litros por ave e 06 (seis) litros por litro deleiteindustrializado;

III -Dispordeiluminaçãonaturaleartificialabundantes,bemcomodeventilaçãoadequadae suficiente 
em todas as dependências;

IV - Possuir piso de material impermeável, resistente à abrasão e à corrosão,ligeiramente 
inclinadoparafacilitaroescoamentodaságuasresiduais,bemcomoparapermitirumafácil lavagem 
edesinfecção;

V -Possuir paredes Azulejadas até a altura de 2,0 (dois) metrosde cor clara, de fácil lavagem e 
desinfecção. Os ângulos e cantos deverão ser arredondados e os parapeitos das janelas deverão ser 
chanfrados;

VIII - Possuir forro de material impermeável, resistente à umidade e a vapores, construídode 
modoaevitaroacúmulodesujeira,defácillavagemedesinfecção;

IX - Dispor de dependência de uso exclusivo para a recepção dos produtos não comestíveise 
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condenados.Adependênciadeveserconstruídacomparedesatéoteto,nãosecomunicando diretamente com 
as dependências que manipulem produtoscomestíveis;

X - Dispor de mesas com tampos em aço inoxidável, para a manipulação dos produtos comestíveis 
e que permitam uma adequadalavagem e desinfecção;

XI -Dispordetanques,caixas,bandejasedemaisrecipientesconstruídosdematerial impermeável, de 
superfície lisa que permitam uma fácil lavagem edesinfecção;

XII -Dispor,noslocaisdeacessoàsdependênciasedentrodasmesmas,depiasemboas condições de 
funcionamento. Os acessos também devem ser providos de lavadouros debotas; 

XII - Dispor de rede de esgoto em todas as dependências, com dispositivo de sifonamento de modo a 
evitar o refluxode odores e a entrada de roedores e outros animais,

XIII - Dispor conforme legislação específica, de dependências sanitárias evestiários 
adequadamenteinstalados,dedimensõesproporcionaisaonúmerodeoperários,comacesso indireto às
dependências industriais, quando localizadas em seucorpo;

XIV - Dispor de dependência, quando necessário, para uso como escritório da administraçãodo 
estabelecimento, inclusive para pessoal de serviço de inspeção sanitária, separada do ambiente de 
produção.

CAPÍTULOIV
DA HIGIENE DOSESTABELECIMENTOS

Art.28-Todasasdependênciasdosmatadourosoudasindústriasdevemsermantidasem condições de 
higiene, antes, durante e após a realização dostrabalhos.

Art.29-Osoperáriosdevemlavarasmãosantesdeentrarnoambientedetrabalho,durantea manipulação, na 
saída dos sanitários e quandonecessário.

Art. 30 - Os equipamentos, carrinhos, tanques e caixas devem ser identificados, de modo aevitar 
qualquer confusão entre os destinados aos produtos comestíveis, os usados no transportee depósito de 
produtos não comestíveis e carnes utilizadas na alimentação deanimais.

Parágrafoúnico–Paraocumprimentodo“caput”desteartigoutilizar-se-áasdenominações "comestíveis", 
"não comestíveis" e"condenados".

Art.31-Ospisos,paredes,assimcomoosequipamentoseutensíliosusadosnomatadouroe demais indústrias 
devem ser sanitizadosdiária econvenientemente.

Parágrafoúnico-Nocasodedesinfecção,osdesinfetantesempregadostêmqueser previamente aprovados 
peloSIM.

Art. 32 - Os matadouros e indústrias sob inspeção do SIM devem ser mantidos livres demoscas, 
mosquitos, baratas, ratos, camundongos e quaisquer outros insetos, além de gatos, cães 
eoutrosanimais.Paratanto,deverádispordetelasemtodasasjanelasetambémemoutros acessos para  o
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interior doestabelecimento.

§1º-Éigualmenteimprescindívelquea Indústria ou 
abatedouro/frigoríficosejadotadodeeficienteproteçãocontra roedores.

§ 2º - O emprego de agentes dedetizantes só é permitido nas dependências destinadas à 
manipulaçãoou depósito de produtos não comestíveis, mediante expressa autorização doSIM.

Art.33 -Opessoalquetrabalhacomprodutoscomestíveis,desdeaáreadesangriaatéa expedição, fica 
obrigado a usar uniformes de cor branca, mantidos convenientementelimpos.

Parágrafoúnico–Éobrigatórioousodebotaseprotetoresdecabeça,taiscomot o u c a  e capacete.

Art. 34-Os funcionários que manipulem produtos condenados e/ou não comestíveisusará uniformes 
diferenciados e deverá proceder a desinfecção dos equipamentos e instrumentoscom produtos 
apropriados eaprovados.

Art.35-Éproibidoqueosfuncionáriosfaçamsuasrefeiçõesnosambientes de produção,devendo 
existir nos estabelecimentos local específico paraalimentação.

Art.36- Éproibidoodepósitodeprodutos,objetosemateriaisestranhosàfinalidadeda 
dependênciaassimcomofumar,o u  q u a i s q u e r  o u t r a s  a t i t u d e s  p es s o a i s  n ã o  h i g i ê n i c as  
e m quaisquerdependênciasdetrabalhodo matadouro ou daindústria.

Art.37-Asubstituição,raspagem,pintura,reparosempisos,paredes,tetoseequipamentos, serão realizados 
sempre que o SIM julgarnecessário.

Art.3 8- Alavagemedesinfecçãodevemserrealizadastantasvezesquantonecessário,nos pisos, cercas dos 
currais, bretes de contenção, mangueiras, pocilgas, apriscos e outrasinstalações 
própriasparaguarda,pousoecontençãodeanimaisvivosoudepósitosderesíduosindustriais, bem como de 
quaisquer outras instalações julgadas necessárias peloSIM.

Art.39-Ascaixasdesedimentaçãoderesíduos,ligadaseintercaladasàrededeesgotodevem ser 
inspecionadas e mantidas convenientementelimpas.

Art. 40-Devem ser conservados, ao abrigo de contaminação de qualquer natureza, osprodutos 
comestíveis durante a sua obtenção, embarque etransporte.

Art.41-Évedadooempregodevasilhamesdecobre,latão,zinco,barro,ferroestanhado, 
madeiraouqualqueroutroutensílioque,porsuaformaecomposição,possacausarprejuízoà 
manipulação,estocagemetransportedematérias-primasedeprodutosusadosnaalimentação humana.

Art. 42 - Exigir que os operários sejam portadores de atestado médico renovadode acordo com o 
estipulado no PCMSO.

§1º-Ainspeçãodesaúdeéexigidasemprequeaautoridadesanitáriadomatadouroachar necessário, para 
qualquer empregado do estabelecimento, seus dirigentes ouproprietários, mesmo que exerçam 
esporadicamente atividades nas dependências domatadouro.

§2º-Semprequeficarcomprovadaaexistênciadedermatosesouquaisquerdoençasinfecto- contagiosas em 
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qualquer pessoa que exerça atividade no matadouro ou indústria, seráelaimediatamente afastada do 
trabalho, caso possível, encarrega-la de outra atividade não relacionada à produção.

Art.43-Oscontinentesquandodestinadosaoacondicionamentodeprodutosutilizadosnaalimentação 
humana, devem ser inspecionados, previamente, sendo rejeitados os queforem julgados sem 
condições deuso.

Parágrafoúnico-Demodoalgumserápermitidooacondicionamentodematérias-primas,ou produtos 
destinados à alimentação humana em carrinhos, recipientes ou demais continentesque tenham servido 
a produtos nãocomestíveis.

Art. 44 - Não é permitida a guarda de material estranho nos depósitos de produtos, nas salasde 
matança e seus anexos e naexpedição.

Art. 45 - Nãoé permitida a utilização de qualquer dependência da indústria ou matadouro
comoresidência.

Art.46-Osinstrumentosdetrabalhodeverãoserhigienizadosdiariamenteousempreque necessário.

Art.47- ÉvedadaaentradadepessoasestranhasàsatividadesdoEstabelecimento,salvo 
quandodevidamenteuniformizadaseautorizadaspelachefiadoestabelecimento,bemcomo pelo 
encarregado do SIM.

CAPÍTULO V
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES EDERIVADOS

Art. 48-Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificadosem:

1 - matadouros-frigoríficos;
2 - matadouros;
3 - matadouros de pequenos e médios animais;
4 - charqueadas;
5 -fábricas de conservas;
6 - fábricas de produtos suínos;
7 - fábricas de produtos gordurosos;
8 - entrepostos de carnes e derivados;
9 - fábricas de produtos não comestíveis;
10 - matadouros de aves e coelhos;
11 - entrepostos-frigoríficos

§ 1º - Entende-se por "matadouro-frigorífico" o estabelecimento dotado deinstalações completas e 
equipamentos adequados para o abate, manipulação,elaboração, preparo e conservação das espécies de 
açougue sob variadas formas, comaproveitamento completo, racional e perfeito, de subprodutos não 
comestíveis;possuirá instalações de frio industrial.

§ 2º - Entende-se por "matadouro" o estabelecimento dotado de instalaçõesadequadas para a matança 
de quaisquer das espécies de açougue, visando ofornecimento de carne em natureza ao comércio 
interno, com ou sem dependênciaspara industrialização; disporá obrigatoriamente, de instalações e 
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aparelhagem para oaproveitamento completo e perfeito de todas as matérias-primas e preparo 
desubprodutos não comestíveis.

§ 3º - Entende-se por "matadouro" de pequenos e médios animais oestabelecimento dotado de 
instalações para o abate e industrialização de:

a) suínos;

b)ovinos;

c) caprinos;

d) aves e coelhos;

e) caça de pêlo, dispondo de frio industrial e, ajuízo do D.I.P.O.A., de instalações para o 
aproveitamento de subprodutos nãocomestíveis.

§ 4º - Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que realiza matança como objetivo principal de 
produzir charque, dispondo obrigatoriamente de instalaçõespróprias para o aproveitamento integral e 
perfeito de todas as matérias-primas epreparo de subprodutos não comestíveis.

§ 5º - Entende-se por "fábrica de conservas" o estabelecimento queindustrialize a carne de variadas 
espécies de açougue, com ou sem sala de matançaanexa, e em qualquer dos casos seja dotado de 
instalações de frio industrial eaparelhagem adequada para o preparo de subprodutos não comestíveis.

§ 6º - Entende-se por "fábrica de produtos suínos", o estabelecimento quedispõe de sala de matança e 
demais dependências, industrialize animais da espéciesuína e, em escala estritamente necessária aos 
seus trabalhos, animais de outrasespécies; disponha de instalações de frio industrial e aparelhagem 
adequada aoaproveitamento completo de subprodutos não comestíveis.

§ 7º - Entende-se por "fábrica de produtos gordurosos" os estabelecimentosdestinados exclusivamente 
ao preparo de gorduras, excluída a manteiga, adicionadasou não de matérias-primas de origem vegetal.

§ 8º - Entende-se por "entreposto de carnes e derivados" o estabelecimentodestinado ao recebimento, 
guarda, conservação, acondicionamento e distribuição decarnes frescas ou frigorificadas das diversas 
espécies de açougue e outros produtosanimais, dispondo ou não de dependências anexas para a 
industrialização, atendidasas exigências necessárias, a juízo do D.I.P.O. A;

§ 9º - Entende-se por "fábrica de produtos não comestíveis" o estabelecimentoque manipula matérias-
primas e resíduos de animais de várias procedências, para opreparo exclusivo de produtos não 
utilizados na alimentação humana.

§ 10 - Entende-se por "matadouro de aves e coelhos" o estabelecimento dotadode instalações para o 
abate e industrialização de:

a) aves e caça de penas e 

b)coelhos, dispondo de frio industrial e, a juízo do D.I.P.O. A; de instalações para oaproveitamento de 
subprodutos não comestíveis.
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§ 11 - Entende-se por "entreposto-frigorifico" o estabelecimento destinado,principalmente, à 
estocagem de produtos de origem animal pelo emprego de frioindustrial.

Art.49-Considera-se“carnedeaçougue”asmassasmuscularesmaturadasedemaistecidos 
queasacompanham,incluindoounãoabaseósseacorrespondenteequeprocededosanimais abatidos sob 
inspeçãoveterinária.

§ 1º - Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por “carne” (matéria-prima)deve- se
entender as massas musculares despojadas de gorduras, aponeuroses, vasos, gânglios,tendões e ossos.

§ 2º - Consideram-se “miúdos” os órgãos e vísceras dos animais de açougue, usadosna alimentação 
humana, além de patas ecauda.

Art.5 0- Oanimalabatido,formadodasmassasmusculareseossos,desprovidodecabeça, mocotós, cauda, 
couro, órgãos e vísceras torácicas e abdominais, tecnicamentepreparado constitui a“carcaça”.

§1º-Nossuínos,paraefeitodereinspeção,desdequevenhamacompanhadosdosrespectivos certificados de 
inspeção, as suas carcaças podem ou não incluir couro, cabeça e ospés.

§ 2º - A “carcaça” dividida ao longo da coluna vertebral dá as “meias carcaças” que, 
subdivididasporumcorteentreduascostelas,dãoos“quartos”anterioresoudianteirose posteriores 
outraseiros.

Art. 51-A simples designação “produto”, “subproduto”, “mercadoria” ou “gêneros”,significapara 
efeito do presente regulamento, que se trata de “produto de origem animal ou suasmatérias- primas”.

SEÇÃOI
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES EDERIVADOS

Art. 52-Os estabelecimentos de carnes e derivados devem, ainda, satisfazer asseguintes condições:

I -Localizar-se preferencialmente em áreas suburbana ourural;

II - Dispor de suficiente pé-direito nas diversas dependências, de modo que permita adisposição 
adequada dos equipamentos, principalmente da trilhagem aérea, a fim de que osbovinos 
dependurados, após o atordoamento, permaneçam com a ponto do focinho distante, nomínimo, 
75cm(setentaecincocentímetros)dopiso,nocasodeesfolaaérea.

III -Dispor  de currais,  pocilgas  cobertas  e/ou apriscos com pisos pavimentados, 
apresentando ligeir o  caiment o  n o  sentid o dos  ralos .  Deverá aind a  se r  provid o  de  
bebedouro s  par a  utilização do s  animai s  e  ponto s  d e  água ,  co m  pressã o  suficient e  par a  
facilita r  a  lavage m e desinfecção dessas instalações e dos meios de transporte;

IV -Dispornocasodeestabelecimentodeabate,demeiosquepossibilitemalavagemea desinfecção dos 
veículos utilizados no transporte dosanimais;

V -Dispor,deacordocomaclassificaçãodoestabelecimento,dedependênciasdematança 
suficientemente amplas para permitir o normal desenvolvimento das respectivas operações,com 
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dispositivosqueevitemocontatodascarcaçascomopisoouentresi,bemcomoocontato manual direto dos 
operários durante a movimentação dasmesmas;

VI - Prover a seção de miúdos, quando prevista, de separação física entre as áreasde manipulação 
do aparelho gastrointestinal e das demais víscerascomestíveis;

VII - Dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de graxaria paraaproveitamento de 
matérias-primas gordurosas e subproduto não-comestíveis, câmara fria, sala dedesossa, dependências 
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia econservas, depósitos e salga de 
couros, de salga, ressalga e secagem de carne, depósito de subprodutosnão- comestíveis e depósitos 
diversos, proporcionais à capacidade doestabelecimento;

VIII -
Dispordeequipamentocompletoeadequado,taiscomo,plataformas,mesas,carros,caixas,estrados,pias,est
erelizadoreseoutrosutilizadosemquaisquerdasfábricasderecebimentoeindustrializaçãodamatéria-
primaenopreparodeprodutos,construídoscom materiais que permitam uma fácil e perfeita 
higienização e em númerosuficiente;

IX - Possuir dependências ou artefatos específicos para higienização de carretilhas e/ou 
balacins,carros, gaiolas, bandejas e outros componentes de acordo com a finalidade 
doestabelecimento;

X - Dispor de equipamento gerador de vapor com capacidade suficiente para as 
necessidadesdoestabelecimento, bem como de instalações de vapor de água em todas as 
dependênciasde manipulação eindustrialização;

XI - Dispor de água quente para uso diverso e suficiente às necessidades domatadouro.

Art. 53 - Os estabelecimentos destinados ao abate de aves e coelhos devem satisfazeràs condições 
seguintes:

I - Dispor de plataforma coberta para recepção dos animais, protegidas dos ventos dominantese da 
incidência direta de raiossolares;

II -Dispordemecanismoquepermitarealizarasoperaçõesdesangria,esfola,evisceraçãoe preparo de 
carcaça (toilete) com as aves e coelhos suspensos pelos pés e/ oucabeças;

III - Dispor de dependência exclusiva para operações desangria;

IV -Dispordedependênciaexclusivaparaoperaçõesdeescaldagemedrenagem,oudeesfola, no caso de 
coelhos;

V - Dispor de dependência para as operações de evisceração, toilete,pré-resfriamento, 
gotejamento, classificação eembalagem;

VI - Dispor, quando for o caso, de dependência para a realização de cortes decarcaças;

CAPITULOVI
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DOS ESTABELECIMENTOS DE LEITE EDERIVADOS

Art. 54-Os estabelecimentos de leites e derivados são classificadosem:

I - Postos de leite e derivados;

II - Estabelecimentosindustriais;

III - Estânciasleiteiras.

§1º-Entende-sepor“Postosdeleiteederivados”osestabelecimentosintermediáriosentreas fazendas 
leiteiras e as usinas de beneficiamentos ou fábricas de laticínios, destinadosao recebimento de leite, 
de creme e outras matérias-primas, para depósito, por curtotempo, transvase, refrigeração 
padronização ou coagulação e transporte imediato aosestabelecimentos industriais registrados.

§ 2º - Entende-se por “Estabelecimentos Industriais” os destinados ao recebimento de leite eseus 
derivados, para pasteurização, manipulação, conservação, fabricação, maturação, embalageme 
expedição.

§3º-Entende-sepor“EstânciasLeiteiras”aspropriedadesruraisequipadascominstalações adequadas para 
o processamento do leite destinado ao abastecimentomunicipal.

SEÇÃOI
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE LEITE EDERIVADOS

Art.55- Aimplantaçãoefuncionamentodasestânciasleiteiras,bemcomooseusistemade inspeção pelo 
SIM, fica associado a um programa específico de defesa sanitáriaanimal, observando-se as exigências 
da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia -ADAB.

Art. 56-Os demais estabelecimentos de leite e derivados devem satisfazer asseguintes exigências:

I -Asseçõesindustriaisdeverãopossuirpédireitocomalturacompat ível  aoestabelecido  em 
legis lação  específ icas  demodoapermitira instalação dos equipamentos sem comprometer a 
qualidade dosprodutos;

II - Possuir dependências ou local próprio para a higienização dos vasilhames ecarros-tanques, os 
quais deverão se higienizados antes do seu retorno aos pontos deorigem;

III -Dispordecoberturaadequadanoslocaisdecarregamentoedescarregamentodeleitee derivados;

IV - Ter dependência para recebimento da matéria-prima ou produtos, bem como laboratóriosde 
análise, equipado na proporção da escala de produção;

V - Quando destinados à coagulação do leite e sua parcial manipulação, até a obtenção demassa 
dessorada,enformadaounão,destinadaafabricaçãodequeijos,massacozida,semi-cozidaou filada, de 
requeijão ou de caseína:

a) Ter dependência distinta para tratamento do leite e parcial manipulação do produto, bemcomo 
para máquinas de produção defrio;
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b) Ter câmara fria, balcão frigorífico, geladeira industrial ou freezerhorizontal de modo a se obter 
equivalência entre a capacidade de produção e de estocagem.

VI -Quandodestinadosaoresfriamentodoleite,seleção,pré-beneficiamentoeremessaem carros-
tanques isotérmicos para beneficiamento complementar ou industrialização emoutros 
estabelecimentos possuir dependências para pré-beneficiamento da matéria-primadevidamente 
instalada;

VII - Quando destinados ao recebimento de matéria-prima para o preparo de produtosderivados de 
leite, acabados ou semi-acabados, ou quando destinados a receber esses produtos,para 
complementação edistribuição:

a) Possuir dependências para elaboração ou fabricação de produtos derivados, sua conservaçãoe 
demais operações, incluindo-se as câmaras de salga e cura de queijos com temperaturae umidade 
controladas, quando for ocaso;

b) TerasdemaisdependênciaseequipamentosprevistosnositensVeVI,considerandoosprodutos que 
serão elaborados oufabricados.

VIII -
Quandodestinadosaobeneficiamentodeleiteparaoconsumodiretoouparaoutrosestabelecimentos,ouquer
ecebamleitejábeneficiadoparadistribuiçãoaoconsumo,ouainda, desde que instalados e equipados, 
elaborem ou fabriquem produtos para complementaçãoe distribuição:

a)Terdependênciaparaanálisesfísico-químicasemicrobiológicas,paraobeneficiamentode leite 
destinado ao consumo direto e para as demais operações necessárias, incluindo-se,quando for o caso, 
dependências para elaboração ou fabricação e conservação de produtosderivados;

IX - Quando destinados ao recebimento de produtos lácteos para distribuição,maturação, 
fracionamentoeacondicionamento,edesdequeconvenientementeinstaladoseequipados,de 
leitebeneficiadoparaconsumodireto,ouquandosedestinemàfabricaçãodequeijofundido e/ou queijo 
ralado:

a) Ter dependências para recebimento de produtos semi-acabados, suaclassificação, fracionamento, 
embalagem, conservação e demais operações necessárias aofuncionamento;

b) Dispor, quando for o caso, de dependências e equipamentos adequados à elaboração doqueijo 
fundido e/ou queijoralado.

CAPÍTULOVII
DOS ESTABELECIMENTOS DE PEIXES, CONGÊNERES EDERIVADOS

Art. 57-Os estabelecimentos destinados ao beneficiamento de pescados, congêneres e seus 
derivadossãoclassificados:

I - Estabelecimento de piscicultura, carcinicultura eranários;

II - Entreposto depescado;
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III - Fábrica de conservas depescado.

§ 1º - Entende-se por “estabelecimento de piscicultura, carcinicultura e ranários” aspropriedades que 
produzem e comercializam peixes, camarões e rãs vivos eabatidos, neste último caso, desde que 
atenda aos requisitos previstos em legislação específica quanto ao bem estar animal.

§2º-Entende-sepor“entrepostodepescado”oestabelecimentodotadodedependênciase instalações 
adequadas ao recebimento, manipulação, frigorificação e distribuição dopescado;

§3º-Entende-sepor“fábricadeconservasdepescado”oestabelecimentodotadode dependências, 
instalações e equipamentos adequados ao recebimento e industrializaçãodo pescado proveniente de 
entreposto, com aproveitamento integral de subprodutonão comestível.

SEÇÃOI
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE PEIXES

CONGÊNERESE DERIVADOS

Art.58- Osestabelecimentos destinados ao beneficiamento de 
pescados,camarões,rãseseusderivadosdevemsatisfazeras seguintes condições:

I -Nosestabelecimentosquerecebam,manipulemoucomercializempeixes,camarões,rãse seus 
derivados resfriados e congelados e/ou se dediquem a industrialização paraconsumo humano, sob 
qualquerforma:

a) Dispor de dependências, instalações e equipamentos para recepção, seleção,inspeção, 
industrialização, armazenagem e expedição dos produtos, compatíveis com suasfinalidades;

b) Possuir instalações para o fabrico e armazenagem de gelo, podendo essa exigência, apenasno 
quetangeafabricação,serdispensadaemregiõesondeexistafacilidadeparaaquisiçãodegelo de 
comprovada qualidadesanitária;

c) Dispor de separação física adequada entre as áreas de recebimento da matéria prima eaquelas 
destinadas àmanipulação;

d) Dispordeequipamentoadequadoahipercloraçãodaáguadelavagemdosprodutoseda limpeza e 
higienização das instalações, equipamentos eutensílios;

e) Dispor de instalações e equipamentos adequados a colheita e ao transporte dos resíduosda 
produção,resultantedoprocessamentoindustrial,paraoexteriordasáreasdemanipulaçãodecomestíveis;

f) Dispor de instalações e equipamentos para o aproveitamento adequado dos resíduosdos produtos, 
resultantes do processamento industrial, visando a sua transformação emsubprodutos não-
comestíveis,podendo,emcasosespeciais,serdispensadaestaexigência,permitindo-seo encaminhamento 
dos resíduos aos estabelecimentos dotados de instalações eequipamentos próprios para esta 
finalidade, cujo transporte deverá ser realizado em veículosadequados;

g) Dispordecâmaradeesperaparaoarmazenamentodospeixes,camarõeserãsfrescos,que não possam 
ser manipulados ou comercializados deimediato;
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h) Dispor de equipamento adequado para lavagem e higienização de caixas, recipientes,grelhas, 
bandejas,eoutrosutensíliosusadosparaacondicionamento,depósitoetransportedepescadoe seus 
produtos;

i) Dispor,nosestabelecimentosqueelaboramprodutoscongelados,deinstalaçõesfrigoríficasindependen
tes para congelamento e estocagem do produtofinal;

j) Dispor, nos casos de elaboração de produtos curados, de câmaras frias em númerose dimensões 
necessários a sua estocagem, podendo em casos especiais ser dispensadaessa exigência,permitindo-
seoencaminhamentodoprodutocuradoaestabelecimentosdotadosde instalações frigoríficas adequadas 
ao seuarmazenamento;

l) Dispor, no caso de elaboração de produtos curados, de depósito desal;

m) Dispor, de laboratório para controle de qualidade para teste de cocção e nitrogênio Básico 
volátil (NBV) de seusprodutos.

II -Osestabelecimentosdestinadosaestocagemdoprodutodofrigoríficodevemdisporde câmara 
frigorífica adequada ao armazenamento dos produtos aos quais sedestinam;

III -Osestabelecimentosdestinadosafabricaçãodesubprodutosnão-comestíveisdepeixes, camarões e 
rãs devem satisfazer as seguintescondições:

a) Dispordeseparaçãofísicaadequadaentreasáreasdepréepós-secagem,paraaquelesque 
elaboremfarinhas;

b) Localizar-se preferentemente afastados do perímetrourbano;

CAPITULOVIII
DOS ESTABELECIMENTOS DE MEL E CERA DEABELHAS

Art. 59-Os estabelecimentos destinados ao mel e a cera de abelhas são classificadosem:

I - Apiário;

II - Entreposto de mel e cera deabelhas.

§1º-Entende-sepor“Apiário”oestabelecimentodestinadoàprodução,podendodispordeinstalações e 
equipamentos destinados ao processamento e classificação do mel e seusderivados;

§2º-Entende-sepor“Entrepostodemeleceradeabelhas”oestabelecimentodestinadoao recebimento, 
classificação e industrialização do mel e cera deabelhas.

SEÇÃOI
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE MEL,

CERA DEABELHASECONGÊNERES
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Art. 60-Os estabelecimentos de mel, cera de abelhas e congêneres deverão 
satisfazerasseguintesexigências:

I - Dispor de dependências derecebimento;

II - Dispor de dependências para manipulação, preparo, classificação e embalagem doproduto.

CAPITULOIX
DOS ESTABELECIMENTOS DE OVOS EDERIVADOS

Art. 61-Os estabelecimentos de ovos e derivados são classificadosem:

I - Entreposto de ovos;

II - Fábrica de conserva deovos.

§1º - Entende-se por “entreposto de ovos” o estabelecimento destinado aorecebimento, classificação, 
acondicionamento, identificação e distribuição de ovos em natureza, dispondoou não de instalações 
para sua industrialização.

§2º - Entende-se por “fábrica de conserva de ovos” o estabelecimento destinado aorecebimento e a 
industrialização de ovos.

SEÇÃOI
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE OVOS EDERIVADOS

Art. 62-Os estabelecimentos de ovos e derivados devem satisfazer as seguintescondições:

I - Dispor de sala ou área coberta para recepção dosovos;

II -Dispordeáreaparaovoscopia,examedefluorescênciadacascaeverificaçãodoestadode conservação 
dos ovos;

III - Dispor de área para classificaçãocomercial;

IV - Dispor, quando necessário de câmarasfrigoríficas;

V - Dispor, quando for o caso, de dependências paraindustrialização.

Parágrafo único -As fábricas de conservas de ovos terão dependências apropriadaspararecebimento, 
manipulação, elaboração, preparo, embalagem e depósito deprodutos.

TÍTULOIII
CAPÍTULOI

DAS CARNES E LEITE INNATURA
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Art.63-Oabatedeanimaisparaoconsumopúblicoouparamatéria-primanafabricaçãode derivados, bem 
como o beneficiamento de leite no Município, estarão sujeitos àsseguintes condições:

§ 1º - O abate, a industrialização de carnes e a comercialização do leite só poderão serrealizados 
neste Município se tais animais e seus produtos forem oriundos de estabelecimentosregistrados na 
União, Estado ou demais Municípios, tendo assim livretrânsito.

§ 2º - Os animais e seus produtos deverão ser acompanhados de documentos sanitários 
efiscaispertinentes, para identificação daprocedência.

§ 3º - Os animais deverão ser obrigatoriamente submetidos à inspeção veterinária "ante e"post-
mortem"eabatidosmedianteprocessohumanitário.Amanipulação,duranteosprocedimentosde abate e 
industrialização, deverá observar os requisitos de uma boahigiene.

§ 4º - Os veículos de transporte de carnes e vísceras comestíveis, assim como de leite e derivados 
deverão ser providos de meios para produção e/ou manutenção de frio, observando-se asdemais 
exigênciasregulamentareseadevidalicençaparatrânsitoemitidapeloServiçodeInspeção Municipal -SIM.

CAPÍTULOII
DOS PROCEDIMENTOS PARA OABATE

Art. 64 - O sacrifício dos animais somente será permitido, após apréviainsensibilização, 
seguidadeimediataecompletasangria.Oespaçodetempoparaasangrianuncadeveser inferior a 3 (três) 
minutos e esta deve ser sempre realizada com os animais suspensos por umdos membrosposteriores.

Parágrafo único - A esfola só pode ser iniciada após o término da operação desangria.

Art.65 -Emsuínos,deve-seprocederadepilaçãoeraspagemlogoapósoescaldamentoem água quente, 
utilizando-se de métodosadequados.

§1º - Faz-se necessário também a lavagem da carcaça antes daevisceração.

§2º - Quando usados outros métodos de abate, os procedimentos higiênicos deverãoser 
atendidosrigorosamente.

Art. 66 - No caso de aves, a escaldagem também será realizada através de métodos adequadosà 
obtenção de um produto em boas condiçõeshigiênico-sanitárias.

Art. 67 - A evisceração ocorrerá sob as vistas de funcionário do Serviço de Inspeção Municipal-
SIM, em local que permita o pronto exame das vísceras, com identificação da cabeça eda carcaça 
doanimal.

Parágrafo único - Sob pretexto algum pode ser retardada a evisceração e, para tanto, osanimais não 
devem ficar dependurados nos trilhos, nos intervalos detrabalho.

Art. 68 - Os trabalhos de evisceração serão executados com todo o cuidado, a fim de evitarque haja 
contaminação das carcaças provocada por operaçõesimperfeitas.

Parágrafo único - Em casos de contaminação por fezes e/ou conteúdo ruminal, deve oServiço de 
Inspeção Municipal - SIM aplicar as medidas higiênicaspreconizadas.
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Art.69-Acabeçadoanimal,quandofordestacada,devesermarcadaparapermitirumafácil identificação 
com a carcaçacorrespondente.

Parágrafo único - O mesmo procedimento deve ser adotado com relação àsvísceras.

CAPÍTULOIII
DA INSPEÇÃO "ANTE-MORTEM" E "POST-MORTEM", DA 

MATANÇADEEMERGÊNCIA E DA INSPEÇÃO DE LEITE EDERIVADOS

Art.70-Noqueserefereàinspeção“ante-mortem”,"post-mortem",matançadeemergênciae inspeção de 
leite e derivados, deve-se observar o disposto no Regulamento deInspeção Industrial eSanitáriados  
Produtos  de  Origem  Animal  (RIISPOA),  aprovado  pelo Decreto nº 30.691 de 29 de março de 
1952, alterado pelo Decreto nº 1.255 de 25 de junho de 1962.

Art.71-Quandodainspeçãodeanimais,carcaçasevísceras,deve-seconsideraroprevistono 
artigoanterioreaslimitaçõesdoestabelecimento,admitindooaproveitamentocondicionalde carcaças e/ou 
vísceras apenas nos casos em que houver condições paratal.

Art.72-Osmateriaiscondenados,oriundosdasaladematançaedeoutroslocais,deverãoser desnaturados 
em equipamentos apropriados e em locais destinados a estefim.

§1º - O sangue deverá, no mínimo, sofrer cozimento, independente de suautilização.

§2º-Admite-seotratamentodosmateriaiscitadosno“caput”porcocçãoemáguafervente, 
pelotempomínimode2(duas)horas,quandoestasmatérias-primasforemdestinadaspara alimentação 
animaldireta.

Art. 73 - A critério do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, permitir-se-á a retiradade materiais 
condenados para a industrialização fora do estabelecimento (graxaria industrial),desde que 
devidamente desnaturados com substâncias apropriadas para a finalidade e transportadosem 
recipientes e/ou veículos fechadosespecíficos.

Art. 74 - Caberá ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM adotar critérios para ofuncionamento das 
graxariasindustriais.

TÍTULOIV
CAPÍTULOI

DA ROTULAGEM E DACARIMBAGEM

Art. 75 - Os estabelecimentos só podem utilizar rótulos em produtos de origem animal quando 
devidamente registrados no DIPOVA.

Art. 76 - Para efeito de registro de rótulos, o estabelecimento deve obter a aprovação do processo de 
fabricação, da composição do produto, das marcas e dos rótulos, assim como de outras determinações 
dos órgãos que atuam ou legislem na área de produção de alimentos de produtos de origem animal.
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§ 1º - Deve ser encaminhada ao DIPOVA para abertura do processo administrativo interno a seguinte 
documentação: 

I - requerimento de registro de rótulo;

II - cópia da comprovação de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor 
referente ao registro do rótulo;

III - croquis dos rótulos que representem fielmente a utilização final, inclusive nas suas cores e 
tamanhos.

Art.77-Todososingredientes,aditivoseoutrosprodutosquevenhamacomporqualquertipo de massa, 
deverão ter aprovação nos órgãos competentes do Ministério da Saúde e/ouMinistério da Agricultura, 
Pecuária eAbastecimento.

Art. 78 - Qualquer produto derivado de carnes ou de leite deverá ter sua formulação erotulagem 
aprovadas previamente peloSIM.

Art.7 9 -Ascarcaças,partesdecarcaçasecortesarmazenados,emtrânsitoouentreguesao comércio, devem 
estar identificados por meio de carimbos cujos modelos serão fornecidospelo SIM.

§ 1º - Estes carimbos conterão, obrigatoriamente,a palavra "Inspecionado", o número deregistro do 
estabelecimento e a palavra SIM, a qual representará  o "Serviço de InspeçãoMunicipal".

§ 2º - As carcaças de aves e outros pequenos animais de consumo serão isentas de carimbo direto no 
produto, desde que acondicionadas por peças, em embalagens individuais e invioláveis,onde conste o 
referido carimbo juntamente com os demais dizeres exigidos para osrótulos.

Art. 80 - O modelo do carimbo de inspeção é o definido no AnexoIII.

TÍTULOV
CAPÍTULOI

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

SECÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 81- As infrações ao presente Regulamento serão punidas administrativamente, semprejuízo das 
responsabilidades civis e criminais cabíveis.

Art. 82- Considera-se infração a desobediência ou inobservância aos preceitos dispostosneste 
Regulamento e na legislação específica destinada a preservar a inocuidade, qualidade e integridade 
dosprodutos, a saúde e os interesses do consumidor.

Art. 83-Constituem-se também infrações:
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I - os atos que procurem embaraçar a ação dos servidores do SIM no exercício de suasfunções, 
visando dificultar, retardar, impedir, restringir ou burlar os trabalhos de fiscalização;

II - ações ou tentativa de desacato, intimidação, ameaça, agressão ou suborno aos servidoresdo SIM
em razão do exercício de suas funções;

III - a desobediência a qualquer das exigências sanitárias em relação ao funcionamento ehigiene de 
equipamentos, utensílios e dependências, bem como dos trabalhos de manipulação e preparo 
dematérias-primas e produtos;

IV - produzir em desacordo com os Regulamentos técnicos específicos ou com os processosde 
fabricação aprovados pelo SIM;

V - utilizar rótulos em desacordo com a legislação específica ou que não estejam aprovadospelo SIM;

VI - alterar ou fraudar, seja por adulteração ou falsificação, qualquer produto ou matéria-prima;

VII - manter matéria-prima, ingredientes ou produtos armazenados em condiçõesinadequadas;

VIII - utilizar, transportar, armazenar ou comercializar matéria-prima ou produto desprovidode 
comprovação de sua procedência;

IX - utilizar produtos com prazo de validade vencido;

X - elaborar ou comercializar produtos que representem risco à saúde pública ou que sejamimpróprios 
ao consumo;

XI - utilizar matérias-primas, produtos condenados ou procedentes de animais nãoinspecionados;

XII - utilizar processo, substância ou aditivos em desacordo com esse Regulamento ou comlegislação 
específica;

XIII - construir, ampliar ou reformar as instalações sem a prévia autorização do DIPOVA;

XIV - utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, produto ou matéria-prima 
apreendidos pelos servidores do SIMe estando o estabelecimento como fiel depositário desteproduto;

XV - prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou inexatosperante a 
entidade fiscalizadora, referente à quantidade, qualidade e procedência das matérias-
primas,ingredientes e produtos ou qualquer sonegação de informação que seja feita sobre assunto que, 
direta ouindiretamente, interesse às atividades da inspeção e ao consumidor;

XVI - não cumprimento dos prazos determinados pelo estabelecimento em seus programasde 
autocontrole, bem como nos documentos expedidos ao SIM, em atendimento à intimação, notificação 
ousolicitação oficial.

Art. 84- As ações fiscais a serem aplicadas por servidores do SIM na constatação deirregularidades, 
durante a realização das inspeções previstas neste Regulamento, sem prejuízo das demaisações fiscais 
definidas em legislação específica, constarão de apreensão ou condenação e inutilização dasmatérias-
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primas e produtos, notificação, interdição parcial ou total de equipamentos, instalações ou 
linhas,suspensão temporária das atividades do estabelecimento, do registro de produtos e autuação.

Art. 85 - Sempre que houver indício ou evidência que um produto de origem animalconstitui um risco 
à saúde ou aos interesses do consumidor, o SIM, cautelarmente, adotará um regimeespecial de 
fiscalização, podendo adotar as seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:

I - interdição total ou parcial do estabelecimento;

II - revisão dos programas de monitoramento da qualidade das matérias-primas e 
produtos,submetendo-os à aprovação do DIPOVA;

III - realização de análises prévias dos lotes produzidos, assim como dos lotes em estoque,em 
laboratórios, conforme art. 17 deste Regulamento, para liberação ao comércio;

IV - adoção de outras medidas julgadas necessárias.

Parágrafo único - Nos casos de reincidência do estabelecimento no regime especial defiscalização, o
DIPOVA poderá suspender ou cancelar o registro dos produtos envolvidos ou adotar outrasmedidas 
julgadas necessárias.

Art. 86- Para efeito de apreensão ou condenação, além dos casos específicos previstosneste 
Regulamento, consideram-se impróprios para o consumo, no todo ou em parte, as matérias-primas 
ouprodutos de origem animal:

I - que forem clandestinos ou elaborados em estabelecimentos não registrados;

II - que se apresentem danificados por umidade ou fermentação, rançosos, com indícios depresença de 
fungos, com características físicas ou sensoriais anormais, contendo quaisquer sujidades ou 
quedemonstrem pouco cuidado na manipulação, elaboração, preparo, conservação ou 
acondicionamento;

III - que se apresentem alterados ou fraudados, seja por adulteração ou falsificação;

IV - que contiverem substâncias tóxicas, venenosas ou nocivas à saúde, incluindo 
compostosradioativos ou patógenos em níveis acima dos limites permitidos em legislação específica;

V - que, por qualquer motivo, se revelem inadequados aos fins a que se destinam;

VI - que estiverem sendo transportados fora das condições exigidas.

Parágrafo único - Nos casos descritos neste artigo, independentemente de quaisquer 
outraspenalidades que couberem, tais como multas, suspensão das atividades do estabelecimento ou 
cancelamentode registro, será adotado o seguinte critério:

I - nos casos de apreensão, após reinspeção completa, poderá ser autorizado oaproveitamento 
condicional que couber, para alimentação humana ou animal, a critério da Inspeção Local;

II - nos casos de condenação, poderá ser permitido o aproveitamento das matérias-primas eprodutos 
para fins não comestíveis, a critério da Inspeção Local.
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Art. 87- Além dos casos específicos previstos neste Regulamento, são consideradosmatérias-primas 
ou produtos fraudados aqueles que apresentarem alterações, adulterações ou falsificações.

§ 1º - São considerados alterados as matérias-primas e produtos que apresentemmodificações 
espontâneas ou propositais de natureza física, química ou biológica, decorrentes de 
tratamentotecnológico inadequado, por negligência ou por falta de conhecimento da legislação 
pertinente, que alteremsuas características sensoriais, sua composição intrínseca, comprometendo seu 
valor nutritivo e até mesmo asua inocuidade.

§ 2º - São considerados adulterados:

I - as matérias-primas e produtos que tenham sido privados, parcial ou totalmente, de seuselementos 
úteis ou característicos, porque foram ou não substituídos por outros inertes ou estranhos;

II - as matérias-primas e produtos a que tenham sido adicionadas substâncias de qualquernatureza, 
com o objetivo de dissimular ou ocultar alterações, deficiências de qualidade da matéria-prima 
oudefeitos na elaboração, ou ainda aumentar o volume ou peso do produto;

III - os produtos em que, na sua manipulação ou elaboração, tenha sido empregada matéria-prima 
imprópria ou de qualidade inferior;

IV - os produtos em que tenha sido empregada substância de qualquer qualidade, tipo ouespécie 
diferente daquelas expressas na formulação original, conforme memorial descritivo ou sem 
préviaautorização do DIPOVA;

V - os produtos cuja adulteração tenha ocorrido na data de fabricação, data ou prazo devalidade.

§ 3º - São considerados falsificados:

I - os produtos elaborados, preparados e expostos ao consumo, com forma, caracteres erotulagem que 
sejam de privilégio ou exclusividade de outrem, sem que seus legítimos proprietários tenhamdado 
autorização;

II - os produtos em que forem usadas denominações diferentes das previstas nas legislaçõesou 
regulamentos específicos;

III - os produtos que tenham sido elaborados, preparados e expostos ao consumo com aaparência e as 
características gerais de um produto legítimo e se denomine como este, sem sê-lo.

Art. 88- O fiscal agropecuário- médico veterinário oficial, após proceder à apreensão, deverá:

I - quando couber, nomear fiel depositário, caso os produtos de origem animal não ofereçamrisco e o 
proprietário ou responsável indique local ao seu adequado armazenamento e conservação;

II - determinar e acompanhar a condenação e destruição dos produtos de origem animalquando:

a) não forem tempestivamente efetivadas as medidas de inspeção ou de fiscalizaçãodeterminadas pela 
autoridade administrativa competente;
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b) sua precariedade higiênico-sanitária contraindicar ou impossibilitar a adequadamanutenção ou 
expuser a risco direto ou indireto a incolumidade pública;

c) o proprietário ou responsável não indicar fiel depositário ou local adequado paraarmazenamento e 
conservação para a guarda dos produtos de origem animal apreendidos até a conclusivaapuração de 
seu estado higiênico-sanitário ou término do processo administrativo.

Art. 89- O SIM poderá nomear fiel depositário para a guarda dos produtos de origemanimal 
apreendidos, avaliadas as circunstâncias e condições à sua manutenção até a conclusiva apuração 
deseu estado higiênico-sanitário ou término do processo administrativo.

SEÇÃO II
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS

Art. 90- As sanções, a serem aplicadas pelo Diretor de Inspeção terão natureza pecuniáriaou 
consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado o direito a ampla defesa.

Art. 91- Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração de dispositivos dopresente 
Regulamento, de legislação específica e instruções que venham a ser expedidas, considerada a 
suanatureza e gravidade, acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:

I - advertência, quando o infrator for primário e não se verificar circunstância agravante;

II - multas, nos casos de reincidência, ou quando se verificar a ocorrência de circunstânciaagravante:

a) multa de R$1.000,00 a R$2.000,00 para infrações leves;

b) multa de R$2.001,00 a R$3.000,00 para infrações moderadas;

c) multa de R$3.001,00 a R$4.000,00 para infrações graves;

d) multa de R$4.001,00 a R$5.000,00 para infrações muito graves;

e) multa a partir de R$5.001,00 para infrações gravíssimas;

III - apreensão da matéria-prima, dos produtos, subprodutos e derivados de origem animal,quando 
houver indícios de que não apresentam condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que 
sedestinam ou forem adulterados;

IV - condenação e inutilização da matéria-prima, do produto ou subproduto ou derivado deproduto de 
origem animal, quando constatado condições higiênico-sanitárias inadequadas ao fim a que sedestinam 
ou forem adulteradas;

V - suspensão da atividade que cause risco ou ameaça à saúde, constatação da fraude ou nocaso de 
embaraço à ação fiscalizadora;

VI - interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na 
alteração,adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar, mediante inspeção técnica 
realizada pelaautoridade competente, a insuficiência de condições higiênico-sanitárias adequadas;
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VII - cancelamento de registro do estabelecimento ou do produto junto ao órgão de inspeçãoe 
fiscalização de produtos de origem animal.

§ 1º - As multas previstas neste artigo serão agravadas até o grau máximo, nos casos deartifício, ardil, 
simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em contascircunstâncias 
agravantes.

§ 2º - As penalidades previstas nos incisos V e VI deste artigo poderão ser revogadas após 
oatendimento das exigências que motivaram a sua aplicação.

§ 3º - O cancelamento do registro ocorrerá quando a interdição do estabelecimentoultrapassar o 
período de 12 (doze) meses.

§ 4º - Os valores das multas previstos no inciso II deste artigo serão ajustados anualmente,até o limite 
da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileirode 
Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 92- Para a imposição da pena, serão observados:

I - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências à saúde ou à economiapúblicas;

II - a clandestinidade da atividade e as condições higiênicas, sanitárias e tecnológicas dosprodutos;

III - os antecedentes e a conduta do infrator, quanto à observância das normas sanitárias.

Art. 93- São consideradas circunstâncias agravantes:

I - ter o infrator cometido a infração, visando à obtenção de qualquer tipo de vantagem parasi ou para 
outrem;

II - se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de tomar as

providências legais, para evitá-lo;

III - ter o infrator coagido outrem para a execução material da infração;

IV - ter a infração consequência danosa para a saúde ou à economia públicas;

V - ter o infrator colocado obstáculo ou embaraço a ação da fiscalização ou inspeção;

VI - ter o infrator agido com dolo ou má-fé;

VII - o descumprimento das obrigações do fiel depositário;

VIII - ter o infrator dificultado, embaraçado, burlado ou impedido a ação fiscalizatória ou deinspeção 
dos servidores oficiais do SIM.

Art. 94- Havendo concurso de circunstâncias agravantes, a aplicação da pena seráconsiderada em 
razão das que sejam preponderantes.
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Art. 95- Para os efeitos deste Regulamento, considera-se reincidência o cometimento denova infração, 
depois de esgotadas as instâncias recursais, antes de decorrido o período de 02 (dois) anos.

Art. 96 - Quando a mesma infração for objeto de enquadramento em mais de umdispositivo legal, 
prevalecerá, para efeito de punição, o enquadramento mais gravoso.

Art. 97- A pena de multa será aplicada às pessoas físicas ou jurídicas, quando se verificara ocorrência 
de circunstância agravante, nos seguintes casos e intervalos:

I - de R$1.000,00 a R$2.000,00 para infrações consideradas leves, quando:

a) manipularem produtos de origem animal sem a utilização de equipamentosadequados;

b) operarem em instalações inadequadas à elaboração higiênica dos produtos deorigem animal;

c) utilizarem equipamentos, materiais ou utensílios de uso proibido no manejo deanimais destinados 
ao abate;

d) não tiverem implantado Programa de Autocontrole, inclusive BPF e PPHO;

e) não disponibilizarem aos funcionários uniformes limpos ou completos, EPI eutensílios;

f) permitirem que funcionários uniformizados inadequadamente trabalhem comprodutos de origem 
animal;

g) permitirem o acesso às instalações onde se processam produtos de origem animal,de pessoas, que 
sob o aspecto higiênico encontram-se inadequadamente trajadas, pessoas estranhas àsatividades, 
pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas ou que apresentam ferimentos;

h) permitirem, nas áreas onde se processam os alimentos, qualquer ato potencialmentecapaz de 
contaminá-los, tais como comer, fumar, cuspir ou outras práticas anti-higiênicas;

i) utilizarem, nas áreas de manipulação dos alimentos, procedimentos ou substânciasodorantes ou 
desodorizantes, em qualquer de suas formas;

j) não identificarem, através de rótulo, no qual conste conteúdo, finalidade etoxicidade, ou não 
armazenarem em dependências anexas ou em armários trancados, praguicidas, solventesou outros 
produtos ou substâncias tóxicas capazes de contaminar a matéria-prima, alimentos processados 
eutensílios ou equipamentos utilizados;

k) não apresentarem documentos relacionados à renovação do registro no SIM, ouquando solicitado 
pelo mesmo;

l) não encaminharem, no prazo determinado, ou não entregarem, quando solicitado,relatórios, mapas 
ou qualquer outro documento;

m) não fornecer mensalmente ao SIM, os dados referentes ao mês anterior, deinteresse na avaliação da 
produção, matérias-primas, industrialização, transporte e comercialização deprodutos de origem 
animal, bem como uma cópia da guia de recolhimento das taxas obrigatórias quitadas;

II - de R$2.001,00 a R$3.000,00 para infrações consideradas moderadas, quando:
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a) não respeitarem o período mínimo de descanso, jejum e dieta hídrica antecedendo amatança dos 
animais;

b) não afastarem imediatamente das atividades e instalações os trabalhadores queapresentam lesões ou 
sintomas de doenças ou infecções, ainda que somente suspeitas, capazes de contaminaros alimentos ou 
materiais utilizados bem como, não adotarem medidas eficazes para evitar a contaminação;

c) recepcionarem ou mantiverem, em suas instalações, matéria-prima ou ingredientecontendo 
parasitos, microrganismos patogênicos ou substâncias tóxicas, decompostas ou estranhas e que 
nãopossam ser reduzidas a níveis aceitáveis pelos procedimentos normais de preparação ou 
elaboração;

d) utilizarem matérias-primas no processamento dos produtos de origem animal emdesacordo às 
normas e procedimentos técnicos sanitários;

e) não promoverem a limpeza, higienização e sanitização dos equipamentos, utensíliose instalações e 
desinfecção quando necessário;

f) não armazenarem adequadamente nas instalações as matérias-primas, osingredientes ou os produtos 
de origem animal acabados, de modo a evitar sua contaminação ou deterioração;

g) transportarem matérias-primas ou produtos de origem animal em condiçõesinadequadas de 
acondicionamento, higiene ou conservação, assim potencialmente capazes de contaminá-losou 
deteriorá-los;

h) transportarem matérias-primas ou produtos de origem animal em veículos nãoapropriados ao tipo 
do produto;

i) transportarem produtos de origem animal embalados, acondicionados e rotuladosem desacordo à 
legislação vigente;

j) embalarem indevida, imprópria ou inadequadamente produtos de origem animal;

k) não cumprirem os prazos fixados pelo fiscal municipal agropecuário responsável 
peloestabelecimento quanto à implantação de medidas ou procedimentos para o saneamento das 
irregularidadesapuradas;

l) não manterem arquivada, no estabelecimento, documentação pertinente àsatividades de inspeção por 
período não inferior a 05 (cinco) anos;

m) utilizarem as instalações, equipamentos ou utensílios para outros fins que nãoaqueles previamente 
estabelecidos e aprovados pelo DIPOVA;

n) permitirem o acesso de animais domésticos aos locais onde se encontrammatérias-primas,material 
de envase, alimentos terminados ou a qualquer dependência da área industrial;

o) não implantarem controle de pragas;

p) manipularem ou permitirem a manipulação de resíduos de forma potencialmentecapaz de 
contaminar os alimentos e produtos origem animal beneficiados ou não;
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III - R$3.001,00 a R$4.000,00 para infrações consideradas graves, quando:

a) reutilizarem, reaproveitarem ou promoverem o segundo uso de embalagens paraacondicionar 
produtos de origem animal;

b) não mantiverem, à disposição da inspeção ou fiscalização, por um período nãoinferior a 05 (cinco) 
anos, os resultados das análises laboratoriais de autocontrole;

c) não mantiverem, à disposição da inspeção ou fiscalização, registros relacionados àelaboração,
produção, armazenagem ou manutenção e distribuição adequada e higiênica da matéria-prima,dos 
ingredientes e dos produtos de origem animal;

d) não dispuserem de instrumentos, equipamentos ou meios necessários à realizaçãodos exames que 
assegurem a qualidade dos produtos de origem animal ou que não promoverem a realizaçãodos 
exames solicitados pelo DIPOVA;

e) utilizarem matérias-primas não inspecionadas ou qualquer outro produto ouingrediente inadequado 
à fabricação de produtos de origem animal;

f) realizarem trânsito intermunicipal de produtos de origem animal sem estaremregistradas no órgão ou 
entidade competente;

g) utilizarem rótulos inadequados, não registrados ou em desacordo ao aprovado peloDIPOVA, bem 
como expedirem produtos desprovidos de rótulos;

h) empregarem método de abate não autorizado pelo DIPOVA;

i) promoverem medidas de erradicação de pragas nas dependências industriais pormeio do uso não 
autorizado ou não supervisionado de produtos ou agentes químicos ou biológicos;

j) ameaçar, intimidar ou retirar auxiliar de inspeção de qualquer de suas funções, aindaque 
temporariamente sem prévia concordância do fiscal municipal agropecuário responsável 
peloestabelecimento;

IV - R$4.001,00 a R$5.000,00 para infrações consideradas muito graves, quando:

a) promoverem, sem prévia autorização do SIM, a ampliação, reforma ouconstrução nas instalações ou 
na área industrial;

b) abaterem animais na ausência de médico veterinário Oficial responsável pelainspeção;

c) não notificarem imediatamente ao SIM a existência, ainda que suspeita, desintomas indicativos de 
enfermidades de interesse à preservação da saúde pública ou à defesa sanitária nosanimais destinados 
ao abate ou à produção de matérias-primas;

d) não sacrificarem animais condenados na inspeção ante mortem ou não promoverema devida 
destinação das carcaças ou de suas partes condenadas;

e) não darem a devida destinação aos produtos condenados;

f) fizerem uso desautorizado de embalagens ou carimbos de estabelecimentosregistrados;
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g) não manterem, em depósito, nem proverem a guarda e integridade dos produtosdescritos no Termo 
de Fiel Depositário;

V -a partir de R$5.001,00 para infrações consideradas gravíssimas, quando:

a) impedirem, dificultarem, embaraçarem ou constrangerem, por qualquer meio ouforma, as ações de
inspeção e de fiscalização dos servidores públicos oficiais doSIM no desempenho dasatividades de que 
trata este Regulamento e legislação específica;

b) adulterarem, fraudarem ou falsificarem matéria-prima, produtos de origem animalou materiais e 
ingredientes a eles acrescidos, bem como rótulos, embalagens ou carimbos;

c) transportarem ou comercializarem carcaças desprovidas do carimbo oficial dainspeção;

d) cederem rótulo, embalagens ou carimbo de estabelecimento registrado a terceiros, sem autorização 
do DIPOVA;

e) desenvolverem, sem autorização do DIPOVA, atividades nas quais estão suspensos ouinterditados;

f) utilizarem, sem autorização do DIPOVA, máquinas, equipamentos ou utensíliosinterditados;

g) utilizarem ou derem destinação diversa do que foi determinado pelo DIPOVA aos produtos de 
origem animal, matéria-prima ou qualquer outro componente interditado,apreendido ou condenado;

h) desenvolverem atividades não pertinentes a sua classificação de registro no DIPOVA;

i) envolverem comprovadas condutas especificadas na Legislação Penal comodesacato, resistência, 
corrupção, ameaça ou agressão.

Parágrafo único - Quando a mesma conduta infringente for passível de multa em mais deum 
dispositivo deste Regulamento, prevalecerá o enquadramento no item mais gravoso.

Art. 98- Nos casos de reincidência, será aplicada a multa em dobro com base na 
cobradaanteriormente.

SEÇÃO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 99- Para fins deste Regulamento, são considerados documentos decorrentes doprocesso de 
fiscalização, além de outros que vierem a ser instituídos:

I - Auto de Apreensão;

II - Termo de Inutilização;

III - Termo de Colheita de Amostra;

IV - Auto de Fiel Depositário;
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V - Auto de Interdição;

VI - Auto de Infração;

VII - Termo de Notificação;

VIII - Termo de Desinterdição;

IX - Termo de Revelia.

§ 1º - Auto de Apreensão é o documento hábil para reter matéria-prima, produtos, insumos,rótulos, 
embalagens e outros materiais pelo tempo necessário às averiguações indicadas e paraprocedimentos 
administrativos.

§ 2º - Termo de Inutilização é o documento hábil à descrição da providência e destinoadotados, tais 
como condenação ou inutilização da matéria prima, produto, insumo, rótulo, embalagem ououtros 
materiais apreendidos.

§ 3º - Termo de Colheita de Amostra é o documento que formaliza a colheita de amostraspara fins de 
análise laboratorial.

§ 4º - Auto de Fiel Depositário é o documento hábil que nomeia o detentor da matéria-prima,produto 
ou rótulos, para responder pela sua guarda, até ulterior deliberação.

§ 5º - Auto de Interdição é o documento hábil para interromper, parcial ou totalmente, asatividades de 
um equipamento, seção ou estabelecimento quando foi constatada a inexistência de 
condiçõeshigiênico-sanitárias adequadas e nos casos de adulterações ou falsificações habituais do 
produto.

§ 6º - Auto de Infração é o documento hábil para a autoridade fiscalizadora autuar pessoafísica ou 
jurídica quando constatada a violação de normas constantes neste Regulamento ou em 
legislaçãoespecífica, referente à inspeção de produtos de origem animal, que dará início ao processo 
administrativo deapuração de infrações, que conterá os seguintes elementos:

I - nome e qualificação do autuado;

II -local, data e hora da sua lavratura;

III - descrição do fato;

IV - dispositivo legal ou regulamentar infringido;

V - prazo de defesa;

VI - assinatura e identificação do técnico ou agente de inspeção ou fiscalização;

VII - assinatura do autuado ou, em caso de recusa ou impossibilidade, de testemunha daautuação.

§ 7º - Termo de Notificação é o documento hábil a ser lavrado para cientificar o infrator,quando 
houver a aplicação da pena de advertência.
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§ 8º - Termo de Desinterdição é o documento hábil a ser lavrado para tornar sem efeito oAuto de 
Interdição.

§ 9º - Termo de Revelia é o documento que comprova a ausência de defesa, dentro do prazolegal.

Art. 100- O descumprimento das disposições deste Regulamento e da legislação específicaserá 
apurado em processo administrativo devidamente instruído, iniciado com a lavratura de qualquer 
umdos documentos listados no art. 89 deste Regulamento, observados os ritos e prazos aqui fixados.

Parágrafo único - O processo será formalizado em ordem cronológica direta, devendotertodas as suas 
folhas numeradas e rubricadas.

Art. 101- Os documentos decorrentes do processo de fiscalização deverão ser claros eprecisos, sem 
entrelinhas, rasuras, emendas ou omissões, sob pena de invalidade.

Art. 102- A assinatura no Auto de Infração por parte do autuado, ao receber cópia domesmo, constitui 
recibo de notificação.

§ 1º - Em caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração, oagente autuante consignará o fato 
nos autos, remetendo-os ao autuado, por via postal, com Aviso deRecebimento - AR ou outro 
procedimento equivalente.

§ 2º - Quando não conseguido localizar o infrator pelos meios descritos no § 1º deste artigo,será 
utilizado o edital.

§ 3º - O edital deverá ser publicado no Diário Oficial do Município.

Art. 103- A defesa deverá ser apresentada, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias,contados da data 
do recebimento do Auto de Infração, e julgado pelo Diretor de Inspeção do DIPOVA, devendoser 
anexada ao processo administrativo.

§ 1º - No caso de comunicação por edital, o prazo será de 15 (quinze) dias contados a partirda sua 
publicação.

§ 2º - Decorrido o prazo sem que seja apresentada a defesa, o autuado será consideradorevel, devendo 
ser juntado ao processo administrativo o termo de revelia.

§ 3º - Decorrido o prazo, o Secretário de Agricultura terá o prazo de 60 (sessenta) dias para proferir 
adecisão.

§ 4º - Após o julgamento da defesa e proferida a decisão, notificar-se-á o autuado que poderáinterpor 
recurso no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 5 º - No caso de envio por via postal, com Aviso de Recebimento - AR ou outroprocedimento 
equivalente, o prazo será contado a partir da data de recebimento pelo infrator.

§ 6º - Quando não conseguido localizar o infrator, a comunicação resumida da decisãoproferida será 
realizada via edital.
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Art. 104- Após o recebimento do Termo de Julgamento, cabe ao autuado apresentação derecurso, em 
face de razões de legalidade e de mérito.

§ 1º - O prazo para interposição de recurso administrativo é de 15 (quinze) dias, contados apartir da 
ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

§ 2º - O recurso deverá ser encaminhado ao Secretário de Agricultura que atuará como 
segundainstância, com prazo de 60 (sessenta) dias para emissão de parecer.

§ 3º - Após o julgamento do recurso e proferida a decisão, notificar-se-á o autuado fixando,no caso de 
multa, um prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento, a contar da data do recebimento danotificação.

§ 4º - O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará na inscrição do débito naDívida 
Ativa do Município, sujeitando o infrator à cobrança judicial, nos termos da legislação pertinente.

§ 5º - O não recolhimento do valor da multa deverá estar comprovado no processo antes deseu 
encaminhamento para cobrança executiva.

§ 6º - O comprovante de pagamento de multa deverá ser entregue na Sede do DIPOVA,
especificamente no SIM,no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o pagamento.

§ 7 º - No caso de envio por via postal, com Aviso de Recebimento - AR ou outroprocedimento 
equivalente, o prazo será contado a partir da data de recebimento pelo infrator.

§ 8º - Quando não conseguido localizar o infrator, a comunicação resumida da decisãoproferida será 
realizada via edital.

Art. 105- Os prazos começam a correr a partir da notificação oficial, excluindo-se dacontagem o dia 
do começo e incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se ovencimento 
cair em dia em que não houve expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

Art. 106- São responsáveis pela infração às disposições do presente Regulamento, paraefeito de 
aplicação das penalidades nele previstas, as pessoas físicas ou jurídicas:

I - produtores de matéria-prima de qualquer natureza, aplicável à indústria animal desde afonte de 
origem até o recebimento nos estabelecimentos registrados noSIM;

II - proprietários ou arrendatários de estabelecimentos registrados onde forem recebidos,manipulados, 
transformados, fracionados, elaborados, preparados, conservados, acondicionados, distribuídosou 
expedidos produtos de origem animal;

III - que expedirem ou transportarem produtos de origem animal.

Parágrafo único - A responsabilidade a que se refere o presente artigo abrange as infraçõescometidas 
por quaisquer empregados ou prepostos das pessoas físicas ou jurídicas que exerçam 
atividadesindustriais e comerciais de produtos de origem animal.
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Art. 107- A aplicação da multa não isenta o infrator do cumprimento das exigências que atenham 
motivado determinando-se, quando for o caso, novo prazo para o cumprimento, findo o qual poderá,de 
acordo com a gravidade da falta e a juízo doSIM, ser novamente autuado e sujeito às 
penalidadesprevistas no presente Regulamento.

TÍTULO VI
CAPÍTULOI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 108 - As empresas que já exercem atividades abrangidas por este decreto terão prazo de6 (seis) 
meses, a partir da publicação deste, para se ajustar às suas exigências.

Art. 109 - É reservado à Secretaria da Agricultura o direito de delegar para outros órgãos da 
administração direta e indireta do município de Luís Eduardo Magalhães, bem como às empresas 
privadas com registro no território deste município, a competência que lhe é atribuída neste Decreto.

Art. 110 - Para o efeito deste Decreto, ficam as cooperativas equiparadas às empresas comerciais.

Art. 111 - É de competência da Diretoria de Inspeção Sanitária a expedição de instruções, visando 
ordenar os procedimentos administrativos ou, ainda, facilitar o cumprimento deste Decreto.

Art. 112 - Serão solicitadas às autoridades de Saúde Pública e ao órgão Municipal do Meio Ambiente 
as necessárias medidas, visando a uniformidade nos trabalhos de fiscalização sanitária e industrial, 
estabelecidas neste Decreto.

Art. 113 - As autoridades civis e militares, com encargos policiais, darão todo o apoio, desde que 
sejam solicitadas, aos servidores da Inspeção Municipal, ou seus representantes, mediante 
identificação, quando no exercício de seu cargo.

Art. 114 - As normas de implantação, registro, funcionamento e inspeção desses estabelecimentos 
serão detalhadas através de Portaria do Secretário de Agricultura.

Art. 115- É de competência exclusiva do médico veterinário a coordenação, execução e supervisão 
das normas contidas neste Decreto.

Art. 116 - O modelo oficial de certificado sanitário do SIM, que acompanhará sempre os produtos, 
será o especificado no Anexo III.

ParágrafoÚnico-OsdemaisdocumentosaseremusadospeloSIMemqualquernível,deverãoconstar em 
Portaria expedida pelo secretario de agricultura.

Art. 117 - Todo o abate de animais para consumo ou industrialização, realizadoem estabelecimento 
ou local não registrado no SIF (Serviço de Inspeção Federal/Ministérioda Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), no SIE (Serviço de InspeçãoEstadual/Secretaria 
EstadualdaAgriculturaenoSIM(ServiçodeInspeçãoMunicipal/SecretariaMunicipalde 
Agricultura),seráconsideradoclandestino,sujeitandoosseusresponsáveisa 
apreensãoecondenaçãodascarnese/ouprodutos,tantoquandoestiverememtrânsitocomono comércio, 
ficando ainda submetidos às demais penas dalei.
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Art. 118 - SerãofixadasastaxassanitáriasdoSIMnoCódigoTributáriodoMunicípio,coma finalidade de 
ressarcimento aos cofres públicos pela contra-prestação do Serviço deInspeção Industrial e Sanitária 
dos Produtos de OrigemAnimal.

Art. 119 - Acada05(cinco)anosousemprequenecessário,opresenteregulamentopoderáser revisto, 
modificado ouatualizado.

Art. 120 - Os casos omissos, ou de dúvidas que se suscitarem na execução do presente Decreto, serão 
resolvidos por decisão do Conselho de Inspeção Sanitária do SIM ou pela legislação federal 
superveniente, aplicando-se o princípio da analogia quando for o caso.

ANEXOI

A) CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGISTRO MUNICIPAL DE ABATEDOUROS
DEAVES E PEQUENOSANIMAIS
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Osestabelecimentosdestinadosaoabatedeavesepequenosanimaisdeverãoterasseguintes áreas:

a) plataforma de recepçãocoberta;

b) área suja (área de insensibilização, sangria, escaldagem edepenagem);

c) área limpa (evisceração, inspeção,embalagem);

d) câmarafria;

e) expedição.

Equipamentos e Utensílios

Osequipamentoseutensíliosserãopreferentementedeconstituiçãometálica.Permitir-se-áo 
empregodematerialplásticoadequado,nãoseadmitindoousodemateriaisdemadeiraede recipientes 
dealvenaria.

Os equipamentos e utensílios, tais como mesas, calhas, carrinhos e outros recipientesque recebam 
produtos comestíveis, serão de material inoxidável ou de plásticoespecial.

Osequipamentosfixos,taiscomoescaldadores,depenadeiras,calhasdeevisceração,tanques, 
etc.,deverãoserinstaladosdemodoapermitirafácilhigienizaçãodosmesmosedasáreas 
circundantes,guardandoumafastamentomínimode1,20m(ummetroevintecentímetros)das paredes e 
0,30m (trinta centímetros) do piso, com exceção da trilhagem aérea que deveráguardar sempre a 
distância mínima de 0,30m (trinta centímetros) das colunas ouparedes.

Instalações

A plataforma de recepção deverá ser instalada em área coberta e preferencialmentefechada.

O piso deverá ser de material liso, resistente, impermeável, de fácil higienização, com declivede 1,5 a 
3% em direção às canaletas dedrenagem.

Todasasdependênciasparaoabatedeverãoterpé-direitomínimode4m(quatrometros).No 
casodehaverclimatizaçãonasdependênciasondesemanipulamprodutoscomestíveis,opé- direito poderá 
ser reduzido para 3m (trêsmetros).

Oforrodeveráserdematerialliso,quepermitaafácilhigienização,resistenteàumidadee vapores e 
proporcionar perfeita vedação àentrada de insetos, pássaros,etc.

Asparedesserãolisas,resistenteseimpermeabilizadasatéaalturade2m(doismetros),com azulejos, gressit 
ousimilar.

As portas de acesso de pessoal e de circulação interna deverão ser do tipo vai e veme constituídas de 
material não oxidável, impermeável e resistente àshigienizações.

Asjanelasserãodematerialnãooxidável,instaladas,nomínimo,a2m(doismetros)dopiso 
interior,comparapeitosemplanoinclinado(ângulode45º)eprovidasdetelasmilimétricasà prova de 



Terça-feira, 09 de Agosto de 2016 | Edição N° 1.475 | Caderno II

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

37

 
 

 
 

insetos.

Todas as seções deverão possuir iluminação e ventilaçãonatural.

SEÇÕES

Recepção

Área coberta, parcial ou totalmentefechada.

Sala de Abate

a) Insensibilização e sangria: a insensibilização deve ser preferentemente por eletronarcose,sob 
imersãoemágua,cujoequipamentodevedisporderegistrodevoltagem,eamperagem,que deverá ser 
proporcional à espécie, tamanho e peso das aves, considerando-se ainda a extensãoa 
serpercorridasobimersão,sehouvertrilhagemaéreaouotempodeimersãoforpormergulho vertical 
estático. A insensibilidade não deve promover, em nenhuma hipótese, a morte das avese 
deveserseguidadesangrianoprazomáximodedozesegundos.Outrosmétodos(gás,choque) poderão ser 
adotados desde que aprovados pelo Serviço deInspeção.

Asangriaserárealizadano"túneldesangria",totalmenteimpermeabilizadoemsuasparedese teto. A 
operação de sangria será efetuada com as aves contidas pelos pés,emganchosde 
materialinoxidável,apoiadosemtrilhagemaérea.Ocomprimentodotúnelcorresponderáao 
espaçopercorridopelaave,notempomínimoexigidoparaumasangriatotal,ouseja,3(três) minutos, antes 
do qual não será permitida qualquer outra operação. Deverá ser levado emconta, também o tempo 
que as aves deverão permanecer dependuradas pelos pés, antes da sangria,para que haja o fluxo de 
sangue para acabeça.

No túnel, o sangue deverá ser recolhido em calha própria, de material inoxidável ou dealvenaria, 
totalmente impermeabilizada com cimento liso, denominada "calha de sangria". O fundo 
oupisodacalhadeveráapresentardeclividadeacentuadaemdireçãoaospontoscoletores,ondeserão 
instaladosdoisralosdedrenagem:umdestinadoaosangueeooutroàáguadelavagem.O 
sanguecoletadodeveráserdestinadoparaindustrializaçãocomoprodutonãocomestívelpara humanos ou 
ser cozido, quando não existirgraxaria.

Apartirdasangria,todosasoperaçõesdeverãoserrealizadasdemodoininterrupto,nãosendo 
permitidooretardamentoouacúmulodeavesemnenhumadesuasfases,atéàentradadas carcaças nas 
câmarasfrigoríficas.

A seção de sangria deverá, obrigatoriamente, dispor de lavatórios de mãos acionados a pedalou outro 
mecanismo que impeça o uso direto dasmãos.

b) Escaldagem e depenagem: deverão ser realizadas em sala própria, completamenteseparada por 
paredes das demais áreas operacionais. O ambiente deverá possuir ventilação suficienteparaa 
exaustão do vapor d’água proveniente da escaldagem e das impurezas emsuspensão.

Aescaldagemdeveráserexecutada,obrigatoriamente,logoapósotérminodasangria,sob condições 
definidas de temperatura e tempo, ajustados às características das avesem 
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processamento,nãosepermitindoaintroduçãodeavesaindavivasnosistema.Serãototalou parcialmente 
condenadas as aves, quando se verificarem falhas na escaldagem quedemonstrem alterações nas 
carcaças ou parte das carcaças pelo uso de altas temperaturas outempo prolongado na execução 
destaoperação.

As aves poderão ser escaldadas pelos seguintes processos:

- por pulverização de água quente evapor;

- porimersãoemtanquecomáguaaquecida,atravésdevaporououtrosistemaaprovadopela Inspeção;

- outro processo aprovado previamente pelaInspeção.

Aáguadeescaldagemdeveráserremovidacontinuamente(1,5litroporave)e,emseuvolume total a cada 
turno de trabalho ou a critério deInspeção.

Deverá ser previsto equipamento adequado e/ou área destinada à escaldagem de pés e cabeçase 
retirada da cutícula dos pés, podendo ser manual ou não, quando se destinarem afins comestíveis, 
observando-se o mesmo critério quanto à renovação de água e suafreqüência.

Adepenagemdeveráserpreferentementemecanizadaeprocessadalogoapósaescaldagem, sendo proibido 
o seuretardamento.

Não será permitido o acúmulo de penas no piso, devendo, para tanto, haver preferentementeuma 
canaleta para o transporte contínuo das penas para o exterior dadependência.

Sala de Evisceração, Embalagem eClassificação

a) Evisceração: os trabalhos de evisceração deverão ser executados em sala própria,onde também 
serão efetuadas a embalagem e aclassificação.

Antes da evisceração, as carcaças deverão ser lavadas em chuveiros de aspersão, dotados deágua 
sobadequadapressão.Esseschuveirospoderãoserlocalizadosnoinícioenofinaldacalhadeevisceração.

Aevisceraçãoserárealizadacomasavessuspensaspelospésepescoços,emganchosde material inoxidável, 
presos em trilhagem aérea, preferentemente mecanizada, sob a qualdeverá 
serinstaladaumacalhadematerialinoxidável,nãocorrosível,desuperfícielisaedefácil 
higienização,demodoqueasvíscerasnãocomestíveissejamconduzidasdiretamenteparaa graxaria.

As operações de evisceração deverão observar os cuidados necessários para evitar orompimento de 
vísceras e o contato das carcaças com superfíciescontaminadas.

Atrilhagemaéreaserádispostasobreacalhaaumaalturatalquenãopermita,emhipótese alguma, que as aves 
aí dependuradas possam tocar na calha ou em suas águasresiduais.

Asetapasdaevisceraçãocompreendem:cortedapeledopescoçoedatraquéia;extraçãoda 
cloaca;aberturadoabdômen;exposiçãodasvísceras;inspeçãosanitária;retiradadasvísceras; extração dos 
pulmões; toalete (retirada do papo, esôfago, traquéia, etc); lavagemfinal.
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Não será permitida a retirada de órgãos e/ou partes de carcaças antes que seja realizadaa 
inspeção"post-mortem".

A calha de evisceração deverá apresentar declive acentuado para o ralo coletor e larguramínima de 60 
cm (sessenta centímetros) e disporá de água corrente para remoção contínua dosresíduos.Nas bordas 
da calha deveráhaver torneiras destinadas á limpeza das mãos dosfuncionários.

A inspeção "post-mortem" será executada na sala de evisceração, a qual deverá dispordo 
equipamento adequado capaz de permitir o eficiente trabalho de inspeçãosanitária.

Recipientes com dispositivo de fechamento, de cor diferente (vermelha) e com ainscrição 
"condenado", deverão ser usados para a colocação de carcaças e víscerascondenadas.

Asvíscerasnãocomestíveisserãolançadasdiretamentenacalhadeevisceraçãoeconduzidasparaagraxaria.
Asvíscerascomestíveisserãodepositadasemrecipientesdeaçoinoxidávelou 
plásticoespecialbranco,apóspreviamentepreparadaselavadas,sendoqueamoeladeveseraberta e retirado 
imediatamente o seu conteúdo e depois acondicionadas emrecipientes adequados e resfriados 
(podendo ser utilizadogelo).

As carcaças, após a evisceração, deverão ser lavadas eficazmente com água poraspersão.

Orecolhimentodeováriosdeavesdeveráocorrerapósainspeção,observandoosprincípiosde higiene e o 
produto deverá ser resfriado imediatamente depois da coleta a 4ºC oumenos.

O produto deveráser armazenado e transportado sob refrigeração(0ºC).

b) Classificação e embalagem: a classificação poderá ser efetuada antes ou após aembalagem. A 
mesa para embalagem de carcaças será de material inoxidável ou plástico especial,de superfície lisa, 
com bordas elevadas e dotadas de sistema dedrenagem.

Os miúdos e/ou partes das carcaças, quer sejam ou não comercializados no interior dasmesmas, 
receberão embalagemprópria.

Carcaças ou partes de carcaças de aves destinadas a instituições, tais como hospitais,asilos, colégios, 
quartéis, fábricas, hotéis e restaurantes, poderão receber embalagem coletiva (agranel), 
devidamenteidentificada,comdispensadoinvólucroindividual,desdequesejamdestinadasa preparolocal.

Uma vez embalados primariamente, o acondicionamento de carcaças emembalagens 
secundárias,devidamenteidentificadaserotuladas,poderáserfeitonamesmasalaondefoi realizada a 
embalagemprimária.

Câmara deResfriamento

Deveserproporcionalàcapacidadedeabateeprodução.Atemperaturadestacâmaradeveser inferior a 5ºC 
(cinco grauscentígrados).

AcâmarafriadeveráTer:paredesdefácilhigienização;resistentesaimpactos;sistemade iluminação do tipo 
"luz fria, com proteção contra queda e estilhaçamento; porta de superfícielisa e material não oxidável; 
dispor determômetro.
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Expedição

Aáreadeveserdimensionadaparaoacessoaotransporte,isoladadoambienteatravésde paredes e cobertura, 
dispor somente de aberturas (portas ou óculos) no ponto de acostamentodo veículo transportador e 
porta para a entrada do pessoal que aítrabalha.

Graxaria/FornoCrematório

Serálocalizadoemsalatotalmenteseparadadasaladeabateeparaelaserãocanalizados,emrecipientes 
fechados, os resíduos provenientes do abate e os produtoscondenados,

No caso do não aproveitamento dos resíduos, não há necessidade de graxaria, devendoos 
mesmosseremlevadosparaofornocrematório,paraondetambémserãolevadasascarcaças condenadas e as 
aves que tenham chegado mortas ou que tenham morrido narecepção.

Os resíduos do abate e outros produtos descartados poderão, ainda, serem levadospara transformação 
em produtos não comestíveis, em outro estabelecimento, desde quesejam removidos continuamente 
da indústria de origem e transportados em veículos apropriado,dotadode dispositivo de fechamento 
hermético, observando os preceitos higiênico-sanitários esem prejuízo da qualidade dos produtos 
finais a seremobtidos.

Banheiro/Vestiários

Se houver funcionários de ambos os sexos no estabelecimento, deve haver, pelo 
menos,umbanheiroeumvestiárioparacadaum.Setodososfuncionáriosforemdomesmosexo,bastará um 
banheiro e um vestiário em número adequado ao número defuncionários.

Osbanheirosevestiáriosdevemserconstruídosisoladosdasdemaisdependências,semprede 
alvenaria,compisoseparedesimpermeáveisedefácilhigienização.Todasasaberturasdos banheiros e 
vestiários serão providas de telas à prova deinsetos.

BarreirasSanitárias

Todos os acessos do exterior para as seções e dos sanitários para as seçõesterão, 
obrigatoriamente,barreirassanitáriasconstituídasporlavadoresdebotas,comáguacorrente, 
escova,sabãoelavatóriodemãoscomtorneirasacionadasapedalououtromeiode acionamento que não seja 
manual, providos de saboneteira com sabão líquido inodoroe desinfetante paramãos.

Escritório e Dependência para o Funcionário da InspeçãoSanitária

Sala com mesa, armário e outros materiais necessários à realização das atividades dofuncionário 
dainspeção.Deveráterbanheirocomvestiário.Oescritóriodoestabelecimentopoderáserna mesma sala do 
escritório do inspetorsanitário.

Almoxarifado

Salaisoladaeadequadaparaguardarembalagens,rótulos,condimentoseoutrosmateriaisque possam ser 
guardados juntos nesta sala, sem prejuízo a nenhumdeles.

Observações:
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Ogeloutilizadonoestabelecimentodeveráproduzidocomáguapotáveleserguardadoomais próximo 
possível do local de suautilização.

Os recipientes utilizados para transporte de carcaças e miúdos, apósadequadamente 
higienizados,deverãoserdepositadosemlocalapropriado,isoladodopisoeseparadodolocal de recepção e 
dehigienização.

O estabelecimento deveráter licenciamentoambiental.

AáguadeabastecimentodevepossuirascaracterísticasdepotabilidaderelacionadanoArtigo62, do 
RIISPOA do Ministério da Agricultura, bem como legislação vigente.

B) CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGISTRO MUNICIPAL DE ABATEDOUROS
DEBOVINOS, BUBALINOS, OVINOS E SUÍNOSCOUREADOS

Instalações

1. Possuir desembarcadouro com pisopavimentado.

2. Possuir currais pavimentados, com tamanho compatível com a capacidade de abatedo 
estabelecimento,providosdebebedourocomáguapotávelecomdimensõesquepermitamque 
20%dosanimaisbebamáguaaomesmotempoedêemfacilidadesparasuahigienização.Os 
curraisdeverãoapresentarcondiçõesquepermitamodescansodosanimaisporumperíodo mínimo de 06 
(seis)horas.

3. Possuir banho de aspersão, com água sobpressão.

4. Possuir eletrochoque e/ou pistola para insensibilização dosanimais.

5. Possuir área de vômito com paredes cobertas por material impermeável, de cor clara e defácil 
higienização, até uma altura de2m.

6. Possuir guincho de ascensão e trilho aéreo, com mínima de 5,25m parasangria.

7. Possuir canaleta de sangria com canalização do sangue até o local onde será tratado(cozido).

8. Possuirsaladeabatecomdimensõescompatíveiscomovolumedeabate/horaecomas seguintes 
características:

a. pisodematerialresistente,comboaconservação,fácilhigienizaçãoeescoamentoadequado de águas 
servidas; os ângulos formados pelo piso com as paredes e pelas paredes entre sidevem ser 
arredondados;

b. paredesimpermeabilizadascomalturamínimade2(dois)metros,comazulejos,gressitou similares, de 
corclara;

c. janelas com esquadrias metálicas e providas de tela à prova deinsetos;

d. iluminaçãonaturaleartificialsuficientes,devendoailuminaçãoartificialsercomluzfriae com protetor 
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contra estilhaços ouqueda;

e. possuir ventilação natural e artificialadequadas;

f. pé-direitode7(sete)metrosnaáreadotrilhoalto,podendobaixarpara5(cinco)metrosna 
áreadetrilhobaixo,nocasodeprédiosaseremconstruídos.Paraabatedourosjáconstruídos, aceita-
se,ainda,pé-direitomaisbaixoeesfolaemcama,desdequeacarnesejaconsumidaem menos tempo (48 
horas), e com menor distância de transporte (máximo 100 km), porque aesfola em cama ocasiona 
maior retenção desangue.

Observação: a altura do pé-direito, entretanto, deve permitir uma posição adequadaao funcionário 
deinspeção.

g. cobertura de material impermeável (calhetão ou outro tipo) e de fácil higienização,não 
permitindo-se madeiraaparente;

h. possuir trilho aéreo para esfola dosanimais.

Observação:oestabelecimentopoderárealizaresfolaemcamaeterprazoparaseadequarà norma 
(esfolaaérea).

i. possuirplataformasmetálicas;

j. possuir instalação de água potável, fria e quente;

k. possuirlavatóriodemãosdematerialdeinox,comtorneiraacionadaapedalououtromeio que não utilize 
as mãos, em local de fácil acesso aostrabalhadores;

l. possuir higienizadores de facas, chairas e serras com água com temperatura mínima de85ºC;

m. possuir lavador de cabeças com água sobpressão;

n. possuirlavadordecarcaças(plataformaemangueira,comáguasobpressãoouchuveirode aspersão 
compressão);

o. possuir mesa adequada para evisceração e inspeção devísceras;

Observação: a fim de ocupar menos espaço, a mesa de inspeção pode sercircular.

SEÇÕESANEXAS

O abatedouro deve possuir seções anexas, separadas da sala de abate e entresi.

Seção de Miúdos e Cabeças

a. piso, paredes, teto e iluminação idênticos aos exigidos para a sala deabate;
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b. equipamentos mínimos: mesa de material inox, com chuveiros para toalete e lavagemde miúdos e 
carne de cabeça, lavatório de mãos com as mesmas característicasdos 
descritosparaasaladeabate;higienizadoresdoinstrumentaldetrabalhocomáguaà temperatura mínima de 
85ºC; separadores demandíbula;

c. meio de transporte dos miúdos (bandejas ou carinhos de material inox ouplástico especial)

Bucharia eTriparia

a. pode-se usar 2 (duas) salas independentes ou, então, a mesma sala, desde que tenhaduas áreas 
separadas: área limpa e área suja. Área suja: onde serão realizados oesvaziamento 
ealavagemdosestômagos,bexigasetripasearetiradadamucosadoestômago.Área 
limpa:ondeserãorealizadosopré-cozimentoeatoaletedosestômagoseavirageme lavagem dastripas;

b. não havendo aproveitamento dos estômagos e tripas para alimentação humana,dispensa-
seaárealimpaepermite-seautilizaçãodaáreasujatambémparaocozimentode estômagos destinados à 
alimentaçãoanimal;

c. casoosestômagosetripasnãosejamutilizadosparaconsumohumanonemconsumo animal, irão para o 
fornocrematório;

d. se o estômago for utilizado para alimentação humana, a mucosa deverá serretirada;

e. a salga das tripas deverá ser realizada em dependênciaseparada.

A Sala de Bucharia e Triparia devepossuir:

a. instalações (construção civil) idênticas às da seção de miúdos e cabeça;

b. mesaprópriadematerialinoxparaaberturaeesvaziamentodosestômagos,tripase 
bexigas,providadeesgotodegrandecalibreparaescoaroconteúdoruminalatéà estrumeira ou outro local 
de onde o mesmo serátransportado;

c. dispositivo tipo coifa ou similar e chuveiro para lavagem dosestômagos;

d. centrífuga para remoção da mucosa doestômago;

e. equipamentos mínimos necessários para o beneficiamento de tripas ebexigas;

f. tanques para escaldagem e dispositivos para realização da toaletefinal.

CâmaraFria

a. é obrigatória a existência da câmara fria, ainda que de menor altura, podendo o animalser 
cortadoemquartostraseiroedianteiroparacolocarnacâmaraenãonecessitandode trilhagem aérea até 
acâmara.

Observação:podeterumaantecâmaracomcapacidadeparadesossarcarcaçasapóso resfriamento.
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b. é obrigatório dispositivo para congelamento de carcaças que precisam ser tratadas afrio 
(cisticercose),queatinjatemperaturade,pelomenos,10ºCnegativos.Podeserusado umfreezer.

Graxaria (Sala deResíduos)

Deveficarforadaáreadoabatedouro(mínimo10mdedistância),porsetratardeprodutosnãocomestíveis, os 
quais poderão ser processados, descartados ou transportados paraprocessamento em outrolocal.

Casososestômagossejamaproveitadosparaalimentaçãoanimal,devehaverumasalacom tanque de 
cozimento provido detampa.

Deveterumasalaparaguardarcourossalgadoseparadepósitodecouros,cascos,chifrese ossos, com 
dispositivo que impeçam a entrada de insetos pelasaberturas.

Deve ter um forno crematório para descarte de produtos provenientes da sala de buchariae triparia 
quando estes não forem aproveitados para alimentação humana e também para odescarte de 
carcaçascondenadas.

Vestiário eSanitário

Deve ter um vestiário com sanitário para uso dos trabalhadores, dotado de pia com sabãolíquido e 
papeltoalha.

Dependências para o Serviço de Inspeção

Deve ter um escritório com banheiro para o serviço deinspeção.

Expedição

Localcoberto(meia-água)e,depreferência,fechadoparaaexpediçãodecarnes.Devepossuir paredes e 
pisoimpermeáveis.

Tratamento de Efluentes

É obrigatório o licenciamentoambiental.

BarreirasSanitárias

O estabelecimento deve possuir lavador de botas e lavatório de mãos com torneiras acionadasa pedal 
nos acessos do exterior para as seções ou dos sanitários para asseções.

Observação:Aáreaconstruídanãoprecisasergrande,desdequeofluxodasoperaçõessejaapropriado e que 
sejam obedecidas todas as disposiçõesanteriores.

Paraumabatesemanaldeaté20animais,todooprocesso(abate,miúdosecabeças,buchariae triparia), fora 
câmara fria e currais, poderá ser realizado em uma área de 40m² no caso deesfola em cama, e de 20 
m² quando for bem equipado e a esfola foraérea.

C) CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGISTRO MUNICIPAL DEESTABELECIMENTOS
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QUE FABRICAMEMBUTIDOS

Instalações

Devemterrecepção,salademanipulação,câmaraderesfriamento,saladecozimento, 
defumador,saladecura,saladeestocagemdeingredienteseembalagem,áreaparaastripas 
ficaremdemolhonasalmoura,expedição,vestiário/banheiro,barreirassanitárias(lavadorde botas e 
lavador de mãos acionado a pedal nos acessos do exterior e dos sanitários para asseçõesinternas), 
água potável e sistema de tratamento deefluentes.

Os estabelecimentos processadores de embutidos serão construídos em alvenaria,sendo 
permitidotambémisopainéis.Nãosãopermitidasconstruçõesdemadeiraououtromaterialde 
difícilhigienização.Devemserconstruídosdemaneiratalquenãoexistaapossibilidadede fluxos cruzados 
ou contra-fluxos.

Recepção

Localizada contígua à câmara de depósito de matéria-prima ou à sala de manipulação,de maneira que 
a matéria-prima não transite pelo interior de nenhuma outra seção até chegar auma dessas duas 
dependências. Será obrigatoriamente coberta e de preferência totalmente fechada,de maneira que a 
porta do veículo a descarregar acople a sua porta. Terá piso de materialresistente, com boa 
conservação e com adequado escoamento das águas de limpeza; paredes lisase impermeabilizadas, 
com azulejos ou similar, até à altura mínima de 2 metros; teto de materialde 
fácilhigienização.Disporáaindadeiluminaçãonaturalouartificial,comlâmpadasdeluzfria, protegidas 
contra estilhaços ou quedas. Quando for o caso, disporá ainda de trilhagem aéreapara o transporte de 
carne comosso.

Câmara de Resfriamento paraMatéria-prima

A indústria que receber matéria-prima congelada possuirá câmara de estocagem decongelados, com 
temperatura inferior a 12ºCnegativos.

Pode-seusarumfreezerdomésticoparaestocaramatéria-primacongelada.Amatéria-prima 
resfriadapodeserestocadanacâmarafria,juntamentecomasmassasprontaseosprodutos frescais.

Sala de Manipulação

Nesta sala serão realizados a desossa (quando for o caso), a moagem, a adição de condimentos,o 
preparo e a mistura de massa e o embutimento. Ali poderá ser também realizada a preparaçãode 
envoltóriosnaturais(tripas,bexigas,esôfagos,peritônios,etc.).Possuirápé-direitomínimode 
3,5metrosedeveráterparedeslisas,defácilhigienizaçãoeimpermeabilizadasatéàaltura mínima de 2 
metros, com azulejos, gressit ou similar. O teto será de material liso, impermeávele de 
fácilhigienização.

O piso deve ser de material resistente, impermeável e de fácil higienização, com declivemínimo de 
1,5% em direção aos ralos ou canaletas para o perfeito escoamento das águas de limpeza.Os 
ângulosformadospelopisocomasparedeseosformadospelasparedesentresiserãosempre arredondados.

Deve possuir iluminação natural e artificial suficientes. A iluminação artificial serácom 
lâmpadasdeluzfria,comproteçãocontraestilhaçosouquedasecomluminosidademínimade 300 lux.
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Quandopossuirjanelas,estasserãodeestruturametálica,providasdetelasmilimétricas,com peitoris 
chanfrados em ângulo de 45º, com altura mínima de 2 metros em relação aopiso.

Esta seção será dimensionada de acordo com os equipamentos instalados em seu interior, como 
volumedeprodução/horaeodeprodução/dia,alémdadiversificaçãodeprodutosaí processados. Disporá de 
todos os equipamentos mínimos necessários para a elaboraçãodos 
produtosqueaempresapretendefabricar,comomoedordecarne,misturadeira,embutideira, esterilizador 
de facas, mesas, tanques, carrinhos e bandejas de aço inoxidável ouplástico especial, pia inoxidável 
com torneira acionada a pedal. Os equipamentos e utensílios 
deverãoserlisos,laváveis,impermeáveis,nãocorrosivosedesmontáveisparafacilitarahigienização.É 
necessária água com pressão para realizar alimpeza.

Os equipamentos devem ser dispostos na sala de forma a permitir o fluxo corretodos 
procedimentos(desossa-moagem-preparodamassa-adiçãodecondimentos-misturada massa -
embutimento).

A preparação de envoltórios naturais deve ocorrer em momento diferente da execução 
dofluxodeprocedimentosacimadescritosecompreendealavagemdosenvoltórioscomáguapotável, 
seleçãoedesinfecçãocomprodutosdebaixoph(ácidoacético,ácidocítrico,ácidotartáricoou outros 
produtos aprovados e comercializados para talfinalidade).

Uma vez processados, os produtos seguirão os seguintesdestinos:

 sefrescais, irão para a câmarafria;

 se cozidos, irão para a sala decozimento;

 se defumados, irão para odefumador;

 se curados, irão para a sala decura.

Quandooestabelecimentoexecutarofatiamento,estepoderáserrealizadonasalade manipulação, quando 
esta apresentar área suficiente e desde que não sejam realizadostrabalhos de elaboração de produtos 
ou outros trabalhos no mesmo horário e que a seçãoesteja irrepreensivelmentelimpa.

Oequipamentousadonofatiamentoserádeaçoinoxidávelerigorosamentelimpo,devendoas máquinas 
serem desmontadas a cada hora de trabalho e totalmente higienizadas edesinfetadas.

Câmara Fria para Produtos Prontos, Massas e, se for o caso,Matéria-prima.

Será, de preferência, contígua com a sala de manipulação e a expedição. Possuirá paredes eteto 
dematerialliso,impermeáveledefácilhigienização,podendoseralvenariaouisopainéiscom 
proteçãoespecialparaoxidação.Opisoserádematerialresistente,lisoeimpermeável,com 
decliveemdireçãoàporta,nãosendopermitidaapresençaderalosnointeriordacâmara.A 
portaserásempremetálicaoudematerialplástico,nãosendotoleradaamadeira.Ailuminação será 
obrigatoriamente com lâmpadas providas de protetores contra estilhaços ou quedas ea 
luminosidademínimade100lux.Nãoserápermitidoousodequalquertipodemadeirano 
interiordestacâmara.Atemperaturaemseuinteriordeverápermaneceremtornode0ºC.Os ângulos 
formados pelo piso com as paredes, bem como os formados pelas paredes entre si,serão 
semprearredondados.
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Presuntos, apresuntados ou outros produtos curados, depois de injetados ou adicionadosdeagentes de 
cura por outros meios, poderão permanecer nesta câmara até que se complete acura, desde que 
completamente separados dos recipientes commassas.

Sala deCozimento

Independente da seção de processamento e das demais seções, suas instalações 
terãopiso,paredes,tetoejanelasidênticasàsdamanipulação.Oacessoàsdemaisseçõesseráatravésde portas 
com fechamento automático (molas). Possuirá como equipamentos tanques deaço inoxidável com 
aquecimento de água, mesas de aço inoxidável ou plástico especial,exaustores, etc.

Defumador

Poderáestaranexoàseçãodecozimento,desdequeaentradadelenhanãosejafeitapelo interior das salas 
deprodução.

Deve ser totalmente construído em alvenaria e com as portasmetálicas.

Sala de Cura

O estabelecimento que desejar fabricar salames, copas, presunto cru defumado, etc., necessitater 
câmara de cura para esses produtos, onde os mesmos permanecerão dependurados emestaleiros a 
uma temperatura e umidade relativa do ar adequadas, pelo tempo necessário para suacompleta cura, 
conforme a sua tecnologia de fabricação, cujos memoriais descritivos serãopreviamente registrados 
junto ao Serviço Municipal de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos deOrigem Animal.

Estaseçãopoderápossuirounãoequipamentosparaclimatização.Quandonãohouvertais equipamentos, a 
temperatura ambiente e a umidade relativa do ar serão controladas pelaabertura 
efechamentodasportasejanelasqueterão,obrigatoriamente,dispositivosdeproteçãocontra insetos.

Sala de Estocagem, Embalagens e Depósito de Condimentos

Estasalaserálocalizadaanexaàseçãodeprocessamento,separadadestapormeiodeuma parede. Servirá 
para o acondicionamento secundário de produtos que já receberam asua 
embalagemprimárianasalademanipulação.Servirátambémparadepósitodecondimentose embalagens.

Terá características de instalações (paredes, teto, piso, portas, iluminação) idênticas àsdas demais 
seções e área compatível com os trabalhos aírealizados.

Almoxarifado

Nesta sala serão depositados, totalmente isolados: uniformes e materiais de trabalho; materiaisde 
embalagem adequadamente protegidos de poeiras, insetos, roedores, etc;matérias-primas, 
ingredientes e condimentos, igualmente protegidos; peças de reposição dos equipamentos,etc.

Deverá haver um armário totalmente fechado, onde serão depositados apenas produtosquímicos 
usados para limpeza e desinfecção das dependências da indústria, detergentes e sabõesde maneira 
geral, produtos usados para combate de vetores e graxaslubrificantes.

Área para Imersão de Tripas Salgadas
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Estaáreaserviráparadeixardemolho,dentrodebambonas,astripassalgadas,emáguacomvinagre ou limão 
e poderá ser junto à sala demanipulação.

BarreirasSanitárias

Todos os acessos do exterior para as seções e dos sanitários para as seçõesterão, 
obrigatoriamente,barreirassanitáriasconstituídasporlavadoresdebotascomáguacorrente, escovas e 
sabão e lavatórios de mãos com torneiras acionadas a pedal ou outro meiode acionamento, que não 
seja manual, providos de saboneteira com sabão líquido inodoroe desinfetante para asmãos.

Vestuários eSanitários

Construídosisoladosdasdemaisdependências,serãosempredealvenaria,compisoeparedes 
impermeáveisedefácilhigienização.Suasdimensõeseinstalaçõesserãocompatíveiscomo 
númerodetrabalhadoresdoestabelecimento.Todasasaberturasdosvestiários,banheirose sanitários serão 
providas de telas à prova deinsetos.

Escritório e Dependências para Inspeção Sanitária

Sala com mesa, armários e outros materiais necessários para estasatividades.

Expedição

Localcobertoe,depreferência,fechadoparaaexpediçãodosprodutos.Devepossuirpiso impermeável, bem 
como janelas e portas com dispositivos de proteção contrainsetos.

ObservaçõesGerais:

1. Aáguadeabastecimentodeveráserpotáveleemquantidadesuficienteparaatenderàs necessidades da 
indústria e de sua adequadahigienização.

2. O estabelecimento deverá ter licenciamento ambiental com relação ao tratamentode efluentes.

3. Hánecessidadedaexistênciadequalquersistemageradordevaporouáguaquentepara suprir as 
necessidades daindústria.

4. É proibido o uso de mangueiras de água sob pressão nas seções enquantohouvermanipulação ou 
depósito de produtos comestíveis, matérias-primas ouingredientes.

5. Terminadosostrabalhosdodia,asinstalações(pisos,paredes,tetos,portas,janelas, ralos, canaletas, 
etc.) e os equipamentos deverão ser cuidadosamente lavadoscom detergentes aprovados e água 
quente sobpressão.

6. A higiene dos operários é imprescindível nos trabalhos de elaboração deprodutoscomestíveis 
cárneos, por sua suscetibilidade à contaminação. Por isso, aInspeção Sanitária deve prestar atenção 
constante ao estado de saúde dos trabalhadores, aoasseio 
eadequaçãodeseuvestuárioeaoshábitoshigiênicos,nãoapenasrelacionadosàsuaprópria pessoa, como na 
maneira de se conduzirem a execução de suastarefas.
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D) CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGISTRO MUNICIPAL DEESTABELECIMENTO
DE LATÍCINIOS EDERIVADOS

Instalações:

Plataforma para recepção deve ser coberta, ter pé-direito mínimo de 3m e altura da plataforma de 
80cm.Opisodeveserdematerialimpermeável,liso,resistenteedefácilhigienização.Deve possuir um 
tanque de recepção de aço inoxidável e com tela filtradora milimétrica. Sea quantidade de leite for 
pequena, o volume pode ser medido comrégua.

Junto à recepção deve ser realizada a limpeza dos tarros, que pode sermanual. 
Antes da pasteurização, o leite deve passar pelos seguintestestes:

• Lacto-filtração;

• Caracteresorganolépticos;

• Densidade a + 15ºC;

• Gordura;

• Acidez;

• Extrato seco total edesengordurado.

Sala deProcessamento

O leite deve passar inicialmente pela desnatadeira, que filtra, padroniza o leite e separa ocreme. O 
creme de leite será pasteurizadoisoladamente.

A pasteurização pode ser por doismétodos:

Pasteurização rápida (placas) – 72-75ºC por 15-20segundos; 
Pasteurização lenta – 62-65ºC por 30minutos.

Imediatamente após o aquecimento, o leite será resfriado entre 2 e 5 ºC, em seguida,envasado.

O leite já pasteurizado vai para um tanque de armazenamento e daí é bombeado paraa embaladeira, 
no caso de venda de leite líquido ou então sofre outros processos visandoà fabricação dederivados.

O tanque de armazenamento deve ser de aço inoxidável e provido de homogeneizadormecânico. 
Para o envase do leite deve ser usada embaladeira automática ousemi-automática.

A embalagem (saquinhos ou frascos) deve conter todas as informaçõesnecessárias.

Oleiteenvasadodeveserarmazenadoemcâmarafriaaumatemperaturainferiora5ºC.Asala 
deprocessamentodeveterpé-direitodenomínimo,3,5m,podendoserde2,5mnascâmaras frias.

Asparedesdevemserdealvenaria,impermeabilizadascomazulejosousimilares,decorclara, até uma altura 
mínima de 2m. Os cantos das paredes devem serarredondados.
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O piso deve ser impermeável, resistente a impactos e ao ataque de ácidos e álcalis,anti- derrapante e 
de fácil higienização, com declividade em direção aos ralos ou canaletas de 2%.Os 
ângulosformadosentreopisoeasparedesdeverãoserarredondados.Opisopoderáserde cerâmica industrial 
ou de cimentoqueimado.

O teto deveráser de concreto ou decalhetão.

As portas e janelas deverão ser metálicas e com telasmilimétricas.

Asaladeverádispordesuficienteiluminaçãoeventilaçãonaturais,atravésdejanelase/ou aberturas 
adequadas. A iluminação artificial se fará através de luz fria, com lâmpadasprotegidas contra quedas 
eestilhaços.

Asconexõesetubulaçõesdeverãoserdematerialinoxidável,nãosendopermitidoousode plástico.

Osderivadosdeleitepodemserfabricadosnamesmasala,desdequeotamanhodamesmaeo fluxo das 
operações permita e que não sejam processados simultaneamente produtoscom temperaturas 
muitodiferentes.

Afabricaçãodequeijonecessitadetanquedesalga,oqualdeveestardentrodacâmarafriaa 
5ºC.Seaquantidadedeleiteforpequena,asalgaeamaturaçãodoqueijopodemserrealizadas em uma mesma 
câmara. Se o tipo de queijo a ser fabricado necessitar de uma temperaturamaior para maturação, 
pode-se usar 2 câmaras ou uma câmara maior comrepartição.

Câmara Fria

A porta da câmara fria deve ser de material inoxidável e o piso da câmara deve ser inclinadoem 
direção à porta, não sendo permitida a existência de ralo em seuinterior.

Almoxarifado

As paredes devem ser revestidas com azulejos ou similar, de cor clara, até uma altura mínimade 
2m.Asprateleirasparaembalagensecondimentospodemserdemadeira.Osmateriaisde limpezas devem 
ser guardados em repartiçãoseparada.

Vestiários eSanitários

Deve haver pelo menos um vestiário e um sanitário para cada sexo, de acordo com o númerode 
funcionários doestabelecimento.

BarreirasSanitárias

O estabelecimento deve dispor de lavador de botas com escovas, sabão e água correntee 
lavatórioparamãos,comtorneiraacionadaapedal(ououtromeioquenãoutilizeasmãos), 
sabãolíquidoinodoroedesinfetanteparamãosnosacessosdoexterioredosbanheirosparaas salas 
deprocessamento.

Sala para Armazenamento deProdutos

No caso do estabelecimento fabricar produtos que não necessitam ser mantidos sobrefrigeração (por 
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exemplo, doce de leite), deve haver uma sala separada para armazenar estesprodutos.

Expedição

Asaídadosprodutospoderá seratravésdoóculo,podendohaverumóculoparasaídadoleite pasteurizado e 
outro para os derivados ou conforme o fluxo de operações e a forma e/ou localde armazenamento, um 
mesmo óculo para saída de todos osprodutos.

A expedição deve ser coberta com prolongamento suficiente para abrigar osveículos transportadores. 
Não será permitido piso de cimento nestaárea.

Laboratório

Deve ser uma sala próxima à recepção, que disponha de pia inoxidável, vidraria e reagentes.Na 
plataformaderecepçãooleitedevepassarpelostestesderesistência(provadealizarolouálcool) e 
dedensidade.

Nolaboratóriodevemserrealizadososseguintestestes:acidez,gordura,extratosecototal, extrato seco 
desengordurado, peroxidase efosfatase.

Os testes microbiológicos (microorganismos totais, coliformes totais e coliformes fecais),podem ser 
feitos em laboratórios de universidades ou outros devidamentecredenciados.

Sala para InspetorSanitário

Escritório com mesa, armário, banheiro e vestiário para o funcionário da inspeção. Pode serjunto com 
o escritório doestabelecimento.

Observações

1. Se o estabelecimento trabalhar somente com produtos integrais, não énecessáriodesnatadeira.

2. Findos os trabalhos, as paredes, piso, ralos e canaletas deverão ser submetidosà cuidadosa 
lavagem com água sob pressão e detergentes, exigindo-se, pelo menos,uma 
vezporsemanaautilizaçãodedesinfetantes.Recomenda-seousodeáguafortemente clorada (100 
a200ppm).

3. Todos os equipamentos e utensílios deverão estar convenientemente limpos no iníciodos 
trabalhos, no decorrer das operações e nos intervalos para refeições ou outrosque determinem 
interrupção das operações por tempoprolongado.

A lavagem geral dos equipamentos será feita imediatamente após o términodos trabalhos.

3.1. Estabelecimentos com capacidade de recepção inferior a 5 mil litros de leitediários 
poderãooperarcomlavagemmanualdosvasilhamesusadosnotransportedoleite, creme de leite e soro de 
queijo, em tanque de alvenaria. A higienização dosvasilhames poderá ser feita em tanque de 
alvenaria. Devemserexecutadas as seguintesoperações:

a)pré-enxágüecomáguaentre35e40ºC;
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b)imersãoemtanquecontendosoluçãode água aquecida (50 a 55ºC) e detergente alcalino;

c) enxágüe abundante em águacorrente a 55 a 60ºC;

d) secagem em estrado, com a boca parabaixo.

3.2. Otanquedepesagemeotanqueintermediárioserãohigienizadosdaseguintemaneira: a) pré-enxágüe 
com água corrente, preferencialmente aquecida entre35a 40ºC;

b)lavagemmanualcomsoluçãoalcalinaaumatemperaturaentre40e50ºC;

c) enxágüe abundante; 

d) desinfecção com água fortemente clorada;

e) enxágüe finalcom água levemente clorada (máximo1ppm).

3.3. Nalimpezadedesnatadeiradevemserobservadososseguintesprocedimentos:

a) circular água durante cinco minutos;

b) desconectar a desnatadeira e desmontaro equipamento,inclusiveobojo;

c)usaráguaaquecidaentre40e50ºCelavar manualmente com escovas as partes desmontáveis, usando 
detergente alcalino;

d)enxaguarabundantementecomáguafria;

e)montarnovamenteehigienizarcomágua fortemente clorada;

f) enxágüe final com água levemente clorada(1ppm).

3.4. Para limpeza e higienização das tubulações podem ser usados doismétodos:circulação forçada 
ou limpezamanual.

Paralimpezamanual:

a)enxaguartodaatubulaçãocomáguacorrenteatéadescarga sairlimpa;

b)desmontarelavarcomsoluçãodetergentealcalina1-2%;

c)enxaguar abundantemente;

d)montare,antesdouso,sanitizarcomáguafortementecloradae enxaguar com água levemente 
clorada(1ppm).

3.5. Paramáquinasempacotadoraseengarrafadoras,adotaroseguinteprocedimento para higienização: 

a) desmontar e enxaguar todas as peças, inclusive as fixas;
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b) lavagemmanualcomsoluçãodetergentealcalina,comauxíliodeescova,esfregando vigorosamente;

c) enxaguar abundantemente e montar;

d) antes de passar leite, empregar água fortemente clorada, seguindo enxágüe com água 
levementeclorada (1ppm).

3.6. As bombas sanitárias normalmente lavadas e higienizadas por circulação deverão,
pelomenosumavezporsemana,serdesconectadasdastubulaçõesedesmontados,a fim de serem lavadas 
manualmente, conforme segue:

a) desmontar as bombase enxaguar abundantemente todas as peças;

b) com o auxílio de escovas, lavarcom detergentealcalino;

c)enxaguarcomáguacorrente;

d)sanitizarcomáguafortemente clorada;

e) enxaguar com água levemente clorada(1ppm).

3.7. Para batedeiras, adotar o seguinte procedimento:

a) enxaguar com água quenteentre 
80e85ºC,comabatedeirafuncionandonavelocidade1(um),por5minutos;

b)tratarcomsoluçãoalcalinaa0,5a1%aquecidaentre80e85ºC,comabatedeiramovimentando-se na 
velocidade 1 (um), por 15 minutos;

c) enxaguar com águaquenteentre 80 e 85ºC;

d) uma vez por semana, tratar com ácido orgânico; 

e)enxaguar finalmentecomáguaquenteentre80e85ºC,movimentando-senavelocidade1(um), 
por5minutos;

f)manteraportaeválvulasabertasparasecagem;

g)antesdouso, sanitizar com água fortemente clorada e enxaguar com água levemente clorada(1ppm).

3.8. Para limpeza de pasteurizador lento e tanques de fabricação:

a)enxaguar abundantemente com água corrente;

b) remover, com escova, os restos de leite emassa existentes na superfície;

c) enxaguar abundantemente com água morna entre 40 e50ºC;

d) lavar com solução alcalina entre 0,5 e 1 ppm;

e) enxaguar abundantemente comágua corrente;
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f)quandonecessário,tratarcomácidoorgânicoentre0,5e1ppm;

g)colocarágua quente entre 85 e 90ºC;

h) sanitizar com água fortemente clorada;

i) enxaguarcom água levemente clorada(1ppm).

3.9. Para limpeza dos utensílios usados na fabricação de queijo (cortadores, 
garfos,pásprensas,formaseoutros):

a)enxaguarabundantementecomáguaentre35e40ºC;

b) lavar com detergente alcalino; 

c) enxaguar com água corrente;

d) tratar com soluçãode ácido orgânico para remover pedras de leite;

e) enxaguar com água corrente;

f)sanitizar comáguafortementeclorada;

g)antesdouso,enxaguarcomágualevementeclorada (1ppm).

3.10. Para limpeza de peças miúdas (conexão, válvulas e outros), é necessáriomanter-se um tanque 
de aço inoxidável ou outro material aprovado pelo SIM, adotando-seo seguinte procedimento:

a) pré-enxaguar com água corrente;

b) lavar comsolução detergente alcalina a 0,5 a 1%;

c) enxaguar;

d) sanitizar com água fortemente clorada;

e) enxaguar finalmente com água levemente clorada (1ppm); f) secar emontar.

3.11. ÉobrigatóriaapréviaautorizaçãopeloSIMdosagentesdelimpezaqueserão utilizados 
noestabelecimento.

3.12. É vedada a utilização de esponjas, escovas e similares fabricadas com materialde 
naturezametálica,fibraseoutrosqueocasionemdanosásuperfíciedosequipamentose/ou eliminem 
fragmentos que possam ser levados aosprodutos.

4. O estabelecimento deverá ter o licenciamentoambiental.

5. A água de abastecimento deverá ser potável e suficiente para atender oestabelecimento. Deve 
haver fornecimento de água quente nas operações em que esta se fizernecessária. O sistema de 
produção de água quente deve ser previamente aprovado peloSIM.
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E) CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGISTRO MUNICIPAL DEESTABELECIMENTOS
DE MEL EDERIVADOS

Instalações

Recepção

Área coberta(meia-água).

Sala de Extração

Nesta sala serão realizadas a desoperculação, a centrifugação e a filtração do mel. Tambémserão 
realizadosalimpezaederretimentodeceradeabelha,desdequeestestrabalhosocorramem horários que não 
coincidam com o processo de extração demel.

As paredes devem ser de alvenaria, revestidas com azulejos ou similar, de cor clara, até aaltura 
mínima de 2 metros. O pé-direito deve ser de, no mínimo, 3metros.

O piso deve ser liso, impermeável, resistente a impactos, de fácil higienização e comdeclividade 
mínima de2%.

O teto e o forro devem ser impermeáveis, de fácil higienização, resistentes à umidade e avapores e 
possuir vedaçãoadequada.

As portas deverão ser metálicas ou revestidas de material impermeável, não oxidável, delargura 
suficiente para atender aos trabalhos.

As janelas devem ser de caixilhos, preferentemente metálicas e serem providas detelas milimétricas à 
prova deinsetos.

O estabelecimento deverádispor de água potável em quantidadesuficiente.

Os desoperculadores deverão ser de aço inoxidável, permitindo-se cabos de materialplástico.

Acentrífugadeveserdeaçoinoxidável,plásticoatóxicoouferroestanhadocomrevestimento das paredes 
internas com fibra de vidro, verniz sanitário ou outro material aprovado peloSIM.

A mesa de desoperculação deve ser constituída dos mesmos materiais descritos para acentrífuga. Os 
filtros devem ser de tela de aço inoxidável ou de nylon com malhas de 40 a 80mesh.

As tubulações, se existirem, devem ser de aço inoxidável ou plástico atóxico,recomendando-se que 
sejam curtas e facilmentedesmontáveis.

Asmesasdevemserrevestidascomaçoinoxidável,permitindo-seousodeoutrosmateriais impermeáveis, 
resistentes, de fácil limpeza ehigienização.

Não serão admitidos equipamentos:

a) constituídos ou revestidos com epóxi, tinta de alumínioou outrosmateriaistóxicos;
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b)debaixaresistênciaachoqueseàaçãodeácidoseálcalis;

c)que apresentem dificuldades à higienização ou

d) que descamem ou soltempartículas.

Sala de Processamento eEnvase

Nesta sala serão realizados a decantação, a classificação e o envase do mel, bem comoa produção e o 
envase de derivados (pólen, geléia real, hidromel eprópolis).

Esta sala deve possuir instalações idênticas às salas deextração.

O tanque de decantação, mesas de manipulação e demais equipamentos deverão ser dematerial 
atóxico, facilmente higienizável, da mesma natureza daqueles descritos para acentrífuga.

Depósito de Embalagem, Rótulos e Produtosprontos/expedição

Esta seção deve dispor de boa ventilação, mas de pouca luz natural, pois nela serão guardadosos 
produtos prontos eembalados.

No caso de armazenamento de própolis, pólen e geléia real, deve dispor degeladeira.

Deve possuir instalações idênticas às da sala de extração e dispor de cobertura (meia-água)para 
embarque deprodutos.

Nesta seção, podem ser usadas prateleiras de madeira para guardar osprodutos.

Banheiro/Vestiário

Oestabelecimentopodeterbanheiroevestiárioprópriosou,nocasodelocalizar-sepróximo à residência do 
proprietário, os mesmos podem ser de usocomum.

Observações

Somente serápermitido o recebimento de mel emfavos.

Otransportedosfavosdeveráserfeitonasprópriasmelgueiras,devidamentefechadaseem cargas exclusivas 
de materiaisapícolas.

O estabelecimento pode dispor de laboratório próprio para análise da matéria-prima e doproduto 
acabado, podendo também ser mantido convênio com instituições credenciadas, comlocalização 
regional adequada, que possam realizar as seguintes análises derotina:

a) umidade: máximo20%

b) acidez: máximo 40mili-equivalentes

c) prova de fihe: negativa
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d) prova de lund: positiva (0,6 a 3ml)

Quanto à embalagem e rotulagem de mel e derivados, deve-se observar oseguinte:

a) a denominação "mel de abelhas" será utilizada para identificar o produto e será específicapara 
mel de mesa.

b) permitir-se-á a indicação da florada predominante na região através da expressão "oriundoda 
região em época de predominância de flores de .....................", em caracteres uniformes decorpo e 
cor.

c) adeclaraçãotextativadapredominânciafloralsomenteserápermitidaquandocomprovada 
medianteidentificaçãopalinológicadosedimento,exigindo-seapresençadepólendaespécie 
botânicaaqueserefere,segundopercentualrepresentativodecadavegetal,dadaavariaçãoda 
quantidadedepólennasdiferentesespéciesdevegetais.Nestecaso,onomedoprodutoserá seguido da 
expressão "Flores de ...........", em caracteresmenores.

d) permite-seocomérciodemelemfavos,desdequeacondicionadosemembalagem 
impermeáveledevidamenterotulada.Adenominaçãodoproduto,nestecaso,será"Melde Abelhas 
emFavos".

e) épermitidoocomérciode"meldeabelhascomfavos",assimdenominando-seomelde abelhas ao qual 
se adicione pedaços defavo.

f) quando adicionado de geléia real ou pólen, a indicação no rótulo para designação doproduto, será 
"Mel de Abelhas com Geléia Real ou Mel de Abelhas com Pólen", com caracteres uniformes em 
corpo e cor, devendo ser indicada a quantidadejuntada.

g) especificamente nos rótulos de mel de abelhas com geléia real ou com pólen, deverá constara 
expressão"Conservarsobrefrigeração."Procedimentoidênticodeveseradotadonarotulagem de geléia 
real ou pólen "in natura".

h) ageléiarealeomeldeabelhascomgeléiarealdeverãoseracondicionadosemembalagensque os 
mantenham ao abrigo daluz.

i) a denominação para o produto obtido da fermentação alcoólica do mel de abelhaschamar-se-á
"hidromel".

j) a denominação para os produtos resultantes da fermentação acética do hidromel oudas 
fermentações alcoólica e acética da mistura de mel de abelhas com água potável será "Vinagrede Mel 
de Abelhas".

l) osrótulosoufolhetosexplicativosqueacompanharemasembalagensdemeldeabelhae derivados 
deverão ser previamente aprovados peloSIM.

m) o mel proveniente de abelhas indígenas deve trazer no rótulo a indicação clara desua 
procedência.
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F) CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGISTRO MUNICIPAL 
DEESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS DE OVOS EDERIVADOS

Como regra geral, para que se tenha ovos de boa qualidade, é imprescindível o controlesanitário 
doplanteldeaves,deacordocomoPlanoNacionaldeSanidadeAvícoladoMinistérioda Agricultura, 
Pecuária eAbastecimento/MAPA.

Classificação

Os estabelecimentos que comercializam ovos e derivados são classificados em trêstipos:

1) granja avícola: produz e comercializaovos;

2) entreposto de ovos: recebe e comercializaovos;

3) fábrica de conservas de ovos: recebe e industrializaovos.

Instalações

Granja Avícola

Devedispordedependênciaspararecepção,lavagem,classificação,ovoscopia,embalageme distribuição 
deovos.

Entreposto deOvos

Deve dispor de dependências para recepção, lavagem, classificação, ovoscopia,embalagem, 
armazenagem e expedição deovos.

Fábrica de Conservas deOvos

Deve dispor de dependências para recepção, lavagem, ovoscopia, classificação,industrialização, 
laboratório e expedição.

Paraagranjaavícolaeoentrepostodeovossãonecessáriasasseguintesinstalações:prédiode alvenaria, com 
recepção, sala de manipulação, depósito de embalagem, depósito de produtosde limpeza eexpedição.

O pé-direito deve ter, no mínimo, 3 (três) metros. O teto deve ser de laje de concreto, calhetãoou 
outro material aprovado pelo SIM. O forro será dispensado nos casos em queacoberturaproteger do 
calor solar e proporcionar perfeita vedação à entrada de insetos, pássaros,etc.

O piso deve ser liso, impermeável, resistente a impactos e ataque de ácidos, com declive de 1,5a 3% 
e de fácil higienização.

Asparedesemalvenariadeverãoserlisaseimpermeabilizadasatéaalturamínimade2m,com azulejos 
ousimilar.

Asjanelaseportasserãodematerialresistenteàoxidação,comtelasmilimétricasàprovade insetos.

A iluminação e a ventilação naturais deverão ser adequadas ao tipo de construção. Ailuminação 
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artificial deverá ser através de luz fria, com lâmpadas protegidas contra estilhaços equedas.

A água de abastecimento deverá ser potável e suficiente para as necessidades doestabelecimento 
(Artigo 62, doRIISPOA/MAPA).

No caso de granja avícola e entreposto de ovos, basta a sala de manipulação com fluxoadequado 
deoperações.

Para fábrica de conservas de ovos são necessárias duas áreas separadas fisicamente:umasala 
paraamanipulaçãodosovosantesdocozimentoeoutrasalaondeosovosserãocozidos, descascados 
eembalados.

Nafábricadeconservasdeovos,deve-sepreverumlocalanexoparaarmazenarosvidroscom ovos 
emconserva.

Fluxograma Operacional para Ovos emNatureza

Apósarecepçãodosovos,osmesmosserãoacondicionadosembandejasplásticassobreumestrado e serão 
lavados em água potável por aspersão, sendo obrigatória a secagem imediatados mesmos.

Os ovos já secos passarão pelo exame de ovoscopia, quando os ovos condenadosserão 
depositadosemrecipientesdevidamenteidentificadosedecordiferente.Osovostrincados,desde que em 
bom estado, poderão ser destinados a padarias econfeitarias.

Os ovos em bom estado serão classificados de acordo com a 
legislaçãovigente(RIISPOA/MAPA)eacondicionadosemembalagensapropriadaseaprovadasobedecend
oao Código de Defesa doConsumidor.

Os ovos embalados serão armazenados em local seco e ventilado para serem levadosao comércio.

Observações

Oestabelecimentodevedispordelavadordebotascomescova,sabãolíquidoeáguacorrentee 
delavatóriodemãoscomtorneirasacionadasapedalououtromeioquenãoutilizeasmãos, 
comsabãolíquidoinodoroedesinfetanteparaasmãos,nosacessosdoexterioredasaídadosbanheiros para as 
salas de processamento.

Conforme o número e sexo dos funcionários deve haver banheiro e vestiário separado por sexoe em 
número compatível com o número defuncionários.

G) CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGISTRO MUNICIPAL DEESTABELECIMENTOS
QUE ABATEM E/OU INDUSTRIALIZAMPESCADOS EDERIVADOS

Instalações

Recepção

Áreacoberta,protegidatotalouparcialmenteporparedesdealvenaria,ondeospeixesmortos 
devemchegarenvoltosemgelo.Quandoaindavivos,devemsermortosporchoquetérmico, antes de entrar 
no cilindro delavagem.
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Cilindro delavagem

Ospeixesentreguesnarecepçãoirãoparaocilindrodelavagem,ondeserãolavadoscomágua potável tratada 
com hipoclorito, na concentração de5ppm.

Sala de Manipulação

Atravésdeóculo,ospeixescaemdocilindrodelavagememcimadeumamesadematerial 
inoxidávelparadentrodasalademanipulação.Estasaladeveteráreamínimade30m²,pé-
direitomínimode3,5m,sendoasparedesdealvenaria,impermeabilizadascomazulejosdecor 
claraatéaalturamínimade2m.Nãoénecessárioforronasalademanipulação,desdequeo 
telhado(calhetãoousimilar)proporcioneumaperfeitavedação,nãopermitindoaentradadepoeira, insetos 
epássaros.

Opisodeveserliso,impermeável,anti-derrapante,defácilhigienizaçãoecominclinaçãoem direção à 
canaleta central, que deve ser coberta com grade e sem cantos vivos. Devehaver iluminação natural e 
artificial suficiente, devendo a iluminação artificial ser com lâmpada de"luz 
fria",protegidacontraestilhaçosequeda.Aventilaçãonaturaldevesercomjanelasgrandes, com peitoris 
chanfrados, providas com telas milimétricas e, caso esta seja insuficiente, devemser 
usadosexaustores.Devehaveráguafriacorrenteemtrêsoumaispontossobreamesade 
escamação,conformeanecessidade,nãopodendohaveracúmulodematéria-prima.Oidealé que para cada 
metro de mesa, haja uma tomada deágua.

Os peixes são escamados manual ou mecanicamente sobre a primeira mesa, quando,então 
passamparaoutramesa,tambémdematerialinoxidável,ondeserãoeviscerados.Asvísceras serão 
depositadas em caixas plásticas de cor diferente (vermelha) e poderão irpara industrialização ou, 
então, serão levadas para o fornocrematório.

Se o couro for aproveitado, deve ser retirado cuidadosamente e colocado em caixaseparada.

Se a sala de manipulação for grande e houver um fluxo adequado das operações, ocongelamento 
pode ser realizado nesta sala em armário de placas ou túnel decongelamento.

Nasalademanipulaçãodevehaver,nomínimo,3mesasdematerialinoxidávelcomsaída central de água.

Dentrodasalademanipulação,devehaverumaáreafechadaedivididaemduasrepartições, 
sendoumapartedepósitodemateriaisdelimpezaeprodutosquímicoseoutraparadepósitode embalagens.

Graxaria/FornoCrematório

Se os resíduos forem aproveitados na própria indústria, deve haver graxaria. Os resíduostambém 
poderão ser levados para industrialização em outro estabelecimento,adequadamente 
acondicionadosetransportados.Casonãohajaaproveitamentodosresíduos,estesirãoparao 
fornocrematório.

Sala de Produtos Elaborados

Se houver processamento de produtos derivados do pescado, esta operação deve ocorrer 
emsalaseparada por óculo da sala de manipulação. Esta sala deve ter instalações semelhantes às 
dasala demanipulação.Devedispordemesadematerialinoxidável,comtomadadeáguaearmário para 
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embalagens econdimentos.

Banheiros/Vestiários

Sehouveremfuncionáriosdeambosossexos,devehaver,pelomenos,umbanheiroeum vestiário para cada 
sexo, de acordo com o número de funcionários doestabelecimento.

BarreirasSanitárias

Nos acessos dos vestiários, banheiros e do exterior para a seção de manipulação ou deprodutos 
elaborados, deve haver lavador de botas com água corrente, escovas e sabão e lavatório 
demãos,acionadoapedalououtromeioquenãoutilizeasmãos,providodesabãolíquidoinodoroe 
desinfetante para asmãos.

Escritório para InspetorSanitário

Podeserjuntocomoescritóriodaempresa.Deveterbanheiroevestiário.Devepossuirmesa, armário e 
demais materiais necessários às atividades do inspetorsanitário.

Expedição

Áreacoberta(podesermeia-água),complataformaeaberturapormeiodeóculoouportaparaexpedição 
dosprodutos.

Área Frigorífica

Nocasodeaproveitamentodocouro,estepoderáserarmazenadoemfreezer,emsalaseparada da sala de 
manipulação e de produtoselaborados.

Paracongelamentodopescado,podeserutilizadoarmáriodeplacasoutúneldecongelamento. Para 
estocagem do pescado ou dos produtos elaborados, deve ser usada uma câmarade estocagem.

Observações

Aáreasujadeveserseparadafisicamentedaárealimpa.Aúnicaentradaparaaáreaindustrial do 
estabelecimento deve dar-se com a passagem obrigatória pela barreirasanitária.

Todasasdependênciasdoestabelecimentodevemserdealvenaria,comparedesepisosde material 
impermeável, resistente, anti-corrosivo, anti-derrapante e de fácilhigienização.

Deve haver iluminação e ventilação suficientes e adequadas em todas asdependências. Todas as 
aberturas devem ter proteção com tela milimétrica contra insetos eroedores.

Todaaáguapotávelutilizadanaparteindustrialdoestabelecimento,excetoaquelausadapara consumo 
humano, deve ser tratada com hipoclorito a5ppm.

Opeixeéconsideradocongeladoquandoatinge18ºCnegativosnocentrogeométricodesua massa.

Na área de produção de frio não deve ser usado azulejo, mas cimentoliso.

Devehaverumóculonasalademanipulaçãoparaaentradadegelo,quepoderásercompradoouproduzidonopr
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óprioestabelecimento.Estegelodeveráserdeboaqualidadeeproduzidocom água potável, uma vez que os 
produtos ficam em caixas comgelo.

Asalademanipulaçãonãodeveterportasparaacessonormalaoexterior,massomenteóculo. Deverá haver 
somente uma porta grande deemergência.

No fluxo das operações não deve haver cruzamento nem retorno. As operações devem ser emI, L 
ouU.

Deve-sepreverumlocaldentrodasalademanipulaçãoparaalavagemdascaixasebandejas plásticas.

Se os peixes chegarem em caixas que precisam retornar para buscar peixes novamente,deve-se
prever, na área suja, um local para lavar estascaixas.

Seoestabelecimentopretende,futuramente,obterregistroestadual,devepreverumlocal,na área suja, para 
a construção da câmara de espera (caixa comgelo).

O estabelecimento deve ter o devido licenciamentoambiental.
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ANEXOIII

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA
Estado da Bahia
CNPJ: 04.214.419/0001-05

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

DIPOVA
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL

Empresa:__________________________________________________________________ 

Tipo de Estabelecimento: __________________________________________________

CNPJ n° _______________________ Isc. Est.: ______________________

Endereço: _____________________________________________ Nº: ________________

Município: Luís Eduardo Magalhães      UF – BA.

Registrado na Secretaria Municipal de Agricultura sob SIM nº _______________________.

De acordo com as Leis Federais n° 9.712 de 1998 e 5.741 de 2006 e Lei Municipal n° 389 de 2009, 
alterada pela Lei n° 669 de 2015.

                         Luís Eduardo Magalhães/BA, __ de ________ de 201__.

_________________________                    ______________________
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Secretário de Agricultura                                       Diretor DIPOVAe Barreiras, 825 –e: 77 3628-9000 
– Luís Eduardo Magalhães – B


