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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA RECADASTRAMENTO, REGISTRO E/OU APROVAÇÃO DE 
PROJETOS DE ESTABELECIMENTOS NO SIM,  CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
A) Para recadastrar ,aprovar o projeto e/ou alterações :
1-  Mandar um requerimento ao Coordenador do SIM,  Vet. Ariel Duarte Lima,  pedindo a aprovação do 
projeto  e/ou  alteração,  ou  o  registro  do  estabelecimento,  indicando  nº  CGC,  Inscrição  Estadual,  endereço 
completo, CEP  e telefone.
          
2- Memorial descritivo da construção assinada por Engenheiro ou Arquiteto, com menção do número de 
inscrição no CREA.  Informações detalhadas sobre a obra, especialmente com referência ao: cronograma de 
execução ( mesmo quando forem somente  alterações) ; do sistema de abastecimento de água, fonte de captação, 
volume, tratamento e distribuição, rede de esgoto; pés-direitos das dependências; largura das portas; câmaras 
frias; altura dos trilhos; etc...

3-  Memorial  Econômico  Sanitário   -   descrição   das  atividades  realizadas  nos  estabelecimentos  (abate, 
fabricação de produtos, ....), incluindo fluxograma de industrialização dos produtos que pretende fabricar ou o nº 
de  animais  e  a  espécie  que  pretende abater  em função  da  capacidade das  instalações  e  equipamentos  (ver 
modelo).

4- Juntar as seguintes plantas; 
a) Plantas do terreno,  detalhado,  conforme o caso toda área(situação e localização);
b) Planta Baixa de cada pavimento, inclusive currais, pocilgas e anexos;
c) Plantas de fachada e cortes longitudinais e transversais;
- As referidas plantas devem conter:
- Planta baixa com lay-out dos equipamentos (trilhagem, mesas, plataformas, pias, etc.)
- Posição da construção em relação às vias públicas e alinhamento dos terrenos;
- Data e assinatura do Engenheiro ou Arquiteto responsável e seu nº do CREA;
d) Cronograma de Execução;
e) Projeto prevendo o tratamento de efluentes;
 

5- Para solicitar o Registro- 
f) Requerimento ao Coordenador do S.I.M
g) Cópia do Contrato Social da Empresa;
h) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços do Responsável Técnico, citando o nº do CRMV;
i) Alvará de localização;
j) Análise de água:
- Físico-químico(pH, cloretos, matéria orgânica, sólidos totais e dureza)
- Microbiológico (coliformes totais e fecais, contagem padrão em placa) 
k) Manual de Boas Práticas de Fabricação;
l) Licença do Órgão Ambiental correspondente; 

          m) Registro de Rótulos/Embalagens/Etiquetas.
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Serviço de Inspeção  Municipal-SIM

ROTEIRO PARA  ELABORAÇÃO DE MEMORIAL ECONÔMICO-SANITÁRIO

1) Nome da firma, do proprietário ou do arrendatário.
2) Denominação do estabelecimento.(Nome Fantasia, se existir)
3) Endereço e Telefone para contato do estabelecimento
4) Categoria do estabelecimento.(Matadouro-Frigorífico, Laticínio, Entreposto, etc.)
5) Capacidade  máxima  do  estabelecimento:  a)  -  de  abate;  b)  -  de  beneficiamento;  -  c)  de 
industrialização, dos diferentes produtos.
6) Descrever o processo de abate de cada espécie, de processamento ou de industrialização de cada 
produto.
7) Produtos que pretende fabricar e comercializar.
8) Matéria-prima (animais, leite, carnes, etc.): procedência, tipos (in natura, resfriado, congelado, etc.).
9) Mercado de consumo.
10) Número aproximado de empregados.
11) Meios de transporte a serem utilizados.
12)  Água de abastecimento; a) - procedência e volume de vazão; b) - processo de captação; c) - sistema 
de tratamento; d) - depósitos e sua capacidade; e) - distribuição.  
13)  Destino dado as águas servidas, esgotos, meios empregados para a depuração das águas servidas 
antes de lançadas nos esgotos, rios, riachos, etc.
14)  Ventilação e iluminação (natural ou artificial) nas diversas dependências.
15)  Separações  das  dependências  de  elaboração  ou  manipulação  dos  produtos  comestíveis  e  não 
comestíveis.
16)  Telas a prova  de insetos nas janelas, molas de vai-e-vem nas portas das dependências de elaboração 
e dos depósitos de produtos comestíveis e não comestíveis, cortinas de ar nas portas e descrição de outras 
aberturas.
17) Natureza dos revestimentos dos pisos e  paredes.
18)  Teto das salas de elaboração dos produtos comestíveis.
19)  Natureza e ou revestimento das mesas e equipamentos.
20) Instalações frigoríficas, área de capacidade das câmaras, sistema de refrigeração e capacidade dos 
compressores, máquinas, aparelhos e equipamentos.
21)  Vestiário, sanitários e refeitório para funcionários.
22)  Sala para inspeção.
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23) Indicação  de  existência  nas  proximidades,  de  curtumes,  fábrica  de  produtos  orgânicos  e  outros 
estabelecimentos industriais que por sua natureza possa produzir mau cheiro.
24)   Local e data.
25)  Assinatura do responsável pelo estabelecimento.
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MODELO DE REQUERIMENTO
PARA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO 

Ilmo. Sr.
Coordenador  do SIM
SANT’ANA DO LIVRAMENTO - RS

A Empresa Tal, , CGC nº  Tal, Inscrição Estadual nº  Tal, vem por meio 
deste,  solicitar  o  Recadastramento,   Registro   ou  a  Aprovação  do  projeto  junto  a 
Secretaria  da  Agricultura  Municipal,  da  sua  (dizer  qual  o  tipo  de  empresa  a  ser 
registrada) , localizada na rua Tal, município Tal, Cep.  Tal, possuindo o telefone Tal , 
anexando para tanto, os documentos necessários . Certos de sua atenção, despedimo-nos 
cordialmente,

Em Tal data.

Fulano de Tal,
Responsável pela Empresa Tal.
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MODELO PARA PEDIDO DE VISTORIA

Ilmo. Sr.
Coordenador do SIM
SANT’ANA DO LIVRAMENTO - RS

A Empresa  Tal, localizada  na  rua  Tal, Município  Tal,  Cep.  Tal 
Telefone Tal, CGC Nº Tal, Inscrição Estadual nº Tal, vem através de seu proprietário(a), 
Fulano de Tal,  solicitar vistoria  no seu estabelecimento que possui  a atividade  Tal 
(dizer qual a atividade que deve ser vistoriada).

Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção.

Cordialmente
Em Tal data.

Proprietário Tal,
Responsável pela empresa Tal.

                           
SIM- SERVIÇO DE INSPEÇÃO  MUNICIPAL

Av.Dom Pedro, 401 – Cep: 97.577-010 – Fones: (55) 3243-1066
E-mail: simlivramentors@yahoo.com.br


