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DECRETO Nº 008/2016, de 28 de março de 2016. 
 
 

“Regulamenta a Lei n° 2184, de 17 de MAIO de 

2011, que dispõe sobre a constituição do Serviço 

de Inspeção Municipal (SIM) e os Procedimentos 

de Inspeção sanitária de estabelecimentos que 

produzam bebidas e alimentos de consumo humano 

de origem animal e vegetal no Município de 

Parelhas, e dá outras providências”. 

 

O Prefeito do Município de Parelhas, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - O presente regulamento estabelece as normas que regulam, em todo o território do 

Município de Parelhas, a inspeção e fiscalização sanitária de produtos e derivados de origem 

animal e vegetal, com o objetivo de preservar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a 

integridade dos produtos e a saúde e os interesses do consumidor. 

Art. 2º - Os princípios a serem seguidos no presente regulamento são: 

I – promover a preservação da saúde humana e, ao mesmo tempo, que não implique 

obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria de pequeno porte; 

II – ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais; 

III – promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia 

produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação 

do Poder Público, da sociedade civil organizada, de agroindústrias, dos consumidores e da 

comunidade técnica e científica. 

Art. 3º - Ficam sujeitos à inspeção e fiscalização previstas neste Regulamento, todos os 

estabelecimentos que abatem animais, produzem matéria-prima, manipulam, beneficiam, 

preparam, transformam, embalam, envasam, acondicionam, depositam ou industrializam a 

carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus 

derivados, o mel e a cera de abelha e seus derivados, os estabelecimentos produtores de 

sementes e mudas e os estabelecimentos que industrializam, beneficiam, embalam e 

comercializam produtos de origem vegetal, desde que não possuam registro no Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) ou registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

Parágrafo único – A inspeção e a fiscalização a que se refere o caput deste artigo abrangem, 

sob o ponto de vista industrial e sanitário, a recepção, manipulação, beneficiamento, 

industrialização, fracionamento, conservação, embalagem, rotulagem, armazenamento, 

expedição e trânsito de quaisquer matérias, produtos de origem animal e produto de origem 

vegetal. 

 

Art. 4º - A inspeção a que se refere o artigo anterior são privativas do Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM) órgão vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura do Município de 

Parelhas, sempre que se tratar de produtos destinados ao comércio municipal. 

§ 1º - A Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Parelhas poderá estabelecer 

parceria e cooperação técnica com outros municípios, com o Estado do Rio Grande do Norte 
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e com a União, poderá participar de consórcio de municípios para facilitar o 

desenvolvimento de atividades e para a execução do Serviço de Inspeção sanitária em 

conjunto com os outros municípios, bem como poderá solicitar a adesão ao Sistema 

Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (Suasa). 

§ 2º - Após a adesão do SIM do Município de Parelhas ao Suasa, os produtos poderão ser 

destinados também ao comércio estadual e interestadual, de acordo com a legislação federal 

que constituiu e regulamentou o Suasa. 

§ 3º - A inspeção e fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se 

superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os 

órgãos responsáveis pelos serviços. 

Art. 5º - Compete à Secretaria Municipal de Agricultura, através do Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM): 

I – estabelecer dentro de sua competência, as exigências relativas aos dados e informações a 

serem apresentados pelos requerentes para efeito de registro dos estabelecimentos e registro 

do rótulo dos produtos; 

II – conceder os registros mencionados no inciso anterior; 

III – avaliar os produtos, no âmbito de sua competência e, conforme o caso, quanto à sua 

sanidade, aplicação, uso, eficiência requerida para o produto, finalidade e prazo de validade; 

IV - exercer a inspeção, a fiscalização e o controle sanitário, na forma prevista neste 

regulamento; 

V – analisar e aprovar rótulos, embalagens e continentes. 

Parágrafo único – Além da competência prevista neste regulamento, outras de ordem 

específica poderão ser disciplinadas através de outros atos normativos expedidos pela 

Secretaria Municipal de Agricultura. 

Art. 6º - O presente regulamento e demais atos normativos que porventura venham a ser 

expedidos devem ser executados em todo território municipal. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMA DE INSPEÇÃO 

Art. 7º - A Inspeção Municipal, depois de instalada, será executada de forma periódica. 

§ 1º - No caso de abate de animais ruminantes, suínos e aves, o produtor deverá arquivar por 

período de 1 (um) ano, os atestados sanitários, emitido pelo responsável técnico do 

abatedouro. 

§ 2º - A inspeção periódica terá a freqüência de execução de inspeção estabelecida pelo 

Plano de Visita, Inspeção e Fiscalização, documento este que deve ser elaborado 

semestralmente pela autoridade competente do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), 

considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos ou quando a 

autoridade competente achar necessário efetuar a inspeção e fiscalização. 

CAPÍTULO III 

DO REGISTRO DOS ESTABELECEMENTOS E PRODUTOS 

Art. 8º – Ficam obrigados ao registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) todos os 

estabelecimentos que abatem animais, produzem matéria-prima, manipulam, beneficiam, 

preparam, transformam, embalam, envasam, acondicionam, depositam ou industrializam a 

carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus 

derivados, o mel e a cera de abelha e seus derivados, os estabelecimentos produtores de 

sementes e mudas e os estabelecimentos que industrializam, beneficiam, embalam e 
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comercializam produtos de origem vegetal, desde que não possuam registro no Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) ou registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

§ 1º - Cada estabelecimento terá registro específico e independente, ainda que exista mais de 

um no Município, pertencente à mesma pessoa física ou jurídica. 

§ 2º - Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por espaço superior a 01 

(um) ano, só poderá reiniciar os trabalhos mediante solicitação de novo registro. 

§ 3º - Será automaticamente cancelado o registro do estabelecimento que não tiver iniciado 

suas atividades pelo prazo de 01 (um) ano a contar da concessão do referido certificado de 

registro. 

Art. 9º – O registro dos estabelecimentos a que se refere o artigo 8º somente será expedido 

depois de cumpridas todas às exigências feitas pelo órgão do Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM). 

Parágrafo único – O registro do estabelecimento no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 

isenta-o de qualquer outro registro federal ou estadual. 

Art. 10 – Para obter o registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o estabelecimento 

deverá formalizar pedido instruído com os seguintes documentos: 

I – requerimento dirigido ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM), solicitando o registro e a 

inspeção; 

II – registro no CNPJ ou CPF e Inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda, como 

produtor rural ou empresa; 

III – Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal; 

IV – documento que ateste as condições sanitárias dos animais, sobretudo os que vão dar 

origem a matéria-prima a ser utilizada no processamento de alimentos de origem animal; 

V – planta baixa ou croqui do estabelecimento e memorial descritivo da área de 

processamento; 

VI – documento que ateste a potabilidade da água de abastecimento. 

VII – Comprovante de pagamento da taxa de vistoria. 

§ 1º - A concessão do registro fica condicionada ao parecer emitido no laudo de vistoria do 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

§ 2º - Quando o laudo de vistoria, a que se refere o § 1º deste artigo, estabelecer ou 

determinar a necessidade de serem feitos ajustes de qualquer natureza nos estabelecimentos 

solicitantes, a concessão do registro será provisória e por tempo determinado de no máximo 

90 (noventa) dias, de acordo com cada caso específico.  

Art. 11 – No caso de construção de estabelecimento novo, além dos documentos 

relacionados no artigo anterior, são obrigatórios também: 

I – laudo prévio de viabilidade do terreno, a critério do Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM) e fundamentado em legislação pertinente; 

II – apresentação do projeto da construção acompanhado do memorial descritivo das obras a 

realizar; 

Art. 12 – Cumpridas as exigências do presente regulamento será autorizado o funcionamento 

do estabelecimento e será instalada o Serviço de Inspeção, expedindo-se o Certificado de 

Registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

Art. 13 – A solicitação para registro do rótulo e do produto ou suas alterações, deverá ser 

apresentada ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM), instruída dos seguintes documentos: 

I – requerimento para registro ou alteração de rótulo e produto; 

II – modelo ou croqui do rótulo. 
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III – comprovante de pagamento da taxa anual do estabelecimento. 

Parágrafo único - Todos os produtos, bem como seus processos de elaboração, deverão 

atender à legislação específica quanto ao uso de aditivos. 

Art. 14 – O Certificado de Registro de produto somente será expedido após análise dos 

documentos apresentados e satisfeitas as exigências fixadas no presente regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS LIMITES DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Art. 15 - Para efeito deste regulamento, entende-se por agroindústria da agricultura familiar 

o estabelecimento onde se processa a transformação de produtos de origem vegetal ou de 

produtos de origem animal elaborados em pequena escala e devidamente identificados para a 

comercialização. 

Art. 16 – A pequena escala de processamento da agroindústria de pequeno porte se define 

pelos seguintes limites por produtor individual, de acordo com o tipo de atividade: 

I – carnes e derivados: o estabelecimento destinado ao abate e elaboração dos produtos até 

600 Kg (seiscentos quilogramas) diários de carne para bovinos; até 200 Kg (duzentos 

quilogramas) diários de carne para caprinos, ovinos e suínos; até 100 Kg (cem quilogramas) 

diários de carne para aves e; até 150 Kg (cento e cinqüenta quilogramas) diários para 

embutidos, defumados e salgados; 

II - peixes e derivados: o estabelecimento destinado ao processamento de até 150 Kg (cento 

e cinqüenta quilogramas) diários; 

III - leite e derivados: o estabelecimento destinado ao resfriamento e pasteurização do leite 

e/ou a fabricação de queijos, doces, iogurtes e outros derivados do leite até 1.500 litros (um 

mil e quinhentos litros) diários da matéria-prima; 

a) o leite deverá ser pasteurizado sempre que as normas higiênico-sanitárias e o padrão de 

identidade e qualidade o exigirem; 

b) para o leite destinado à produção de queijos, é aceita a pasteurização lenta, que consiste 

no aquecimento de 62 a 65ºC (sessenta e dois a sessenta e cinco graus centígrados) por 30 

(trinta) minutos, mantendo-se o leite em grande volume sob agitação mecânica, de modo a 

permitir seu aquecimento homogêneo; 

c) será admitido o processo de pasteurização lenta do leite pré envasado, até o limite de 

300litros (trezentos litros) diários e somente para produtores rurais cujo leite destinado ao 

consumo humano direto seja de produção própria; 

d) na rotulagem do leite submetido à pasteurização lenta após o envase, além dos dizeres 

previstos no artigo 31 deste regulamento, deverá constar, obrigatoriamente e em destaque, a 

informação “TRATAMENTO TÉRMICO 62 A 65⁰ C POR 30MINUTOS 

(PASTEURIZAÇÃO LENTA)”. 

IV - ovos e derivados: o estabelecimento destinado à produção, à recepção e 

acondicionamento de até 200 (duzentas) dúzias diárias; 

V – mel e derivados: o estabelecimento destinado à recepção, beneficiamento e embalagem 

de até 6.000 Kg (seis mil quilogramas) anuais de mel e demais produtos da colméia; 

VI - sementes e mudas: o estabelecimento ou propriedade rural destinada à produção de 

sementes até 30 Kg (trinta quilogramas) diários e, o estabelecimento ou propriedade rural 

destinada à produção de até 200 mudas (duzentas mudas) mensais; 
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VII – demais produtos vegetais: o estabelecimento destinado à produção, à recepção, ao 

beneficiamento, a industrialização e embalagem de até 200 Kg (duzentos quilogramas) 

diários. 

Parágrafo único – No processamento dos produtos de origem animal ou de origem vegetal 

admitir-se-á a utilização de matéria-prima adquirida de terceiros, desde que esta matéria-

prima que porventura venha a ser adquirida de terceiros atenda aos padrões higiênico-

sanitários estabelecidos pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

Art. 17 - Para grupo de produtores reunidos em associações ou cooperativas, a produção 

deverá corresponder a um volume que não exceda a 5 (cinco) vezes o limite individual 

diário estabelecido por categoria de produto no artigo anterior. 

 

CAPÍTULO V 

DO ESTABELECIMENTO, DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

Art. 18 – O estabelecimento da agroindústria deverá: 

I – localizar-se longe de fontes de mau cheiro e de contaminações; 

II – ser construída de alvenaria, com área compatível com o volume máximo de produção, 

ter equipamentos adequados de modo a facilitar o trabalho de recebimento e depósito da 

matéria-prima e ingredientes, fabricação, acondicionamento e armazenagem dos produtos; 

III - ter paredes lisas, impermeáveis, de cor clara e de fácil higienização; 

IV – ter forro que não seja de madeira não impermeabilizada ou gesso e sistema de vedação 

contra insetos e outras fontes de contaminação; 

V – ter piso antiderrapante, sem batentes, impermeável e com declive adequado; 

VI – ter pé direito com altura que permita a adequada instalação dos equipamentos 

necessários; 

VII – ter portas e janelas de alumínio ou de madeira pintadas com tintas impermeabilizantes 

para facilitar a sua higienização; 

VIII – ter as aberturas da construção, com acesso ao seu exterior, fechadas com telas à prova 

de insetos; 

IX - dispor de produtos aprovados pelo Ministério da Saúde para higienizar as instalações, 

os equipamentos e utensílios; 

X – dispor de água potável em quantidade suficiente para atender a demanda do 

estabelecimento; 

XI – dispor de sistema de escoamento de água servida, resíduos, efluentes e rejeitos; 

XII – dispor de depósito ou armário para armazenar os insumos a serem utilizados na 

elaboração dos produtos; 

XIII – dispor, quando necessário, de sistema de frio, que poderá ser freezer, geladeira 

industrial ou câmara fria; 

XIV – dispor de fonte de energia compatível com a necessidade do estabelecimento. 

Art. 19 – Em geral o estabelecimento deve ser mantido limpo, livre de moscas, mosquitos, 

ratos, camundongos ou quaisquer outros animais, mesmo que animais domésticos, agindo-se 

cautelosamente quanto ao emprego de venenos, mesmo que seu uso seja aprovado pelo 

Ministério da Saúde. 

Art. 20 – Para o funcionamento do estabelecimento, especificamente os destinados à 

produção de produtos para a alimentação humana, é obrigatória a apresentação prévia de 

boletim que ateste o padrão de potabilidade da água de abastecimento. 
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§ 1º - Nos casos em que o estabelecimento é servido por rede de abastecimento pública ou 

privada, as análises prévias da água de abastecimento não se fazem necessárias. 

§ 2º - Onde não for constatada a potabilidade da água, e o caso permitir, mediante 

autorização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), se fará necessário a implementação de 

equipamento de cloração da água de abastecimento. 

Art. 21 - Qualquer ampliação, remodelação ou construção no estabelecimento registrado, em 

suas dependências e instalações, só pode ser feita após aprovação prévia do projeto pelo 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

Art. 22 - Não será autorizado o funcionamento do estabelecimento, sem que o mesmo esteja 

completamente instalado e equipado para a finalidade a que se destine. 

Parágrafo único – As instalações e os equipamentos de que tratam este artigo compreendem 

as dependências mínimas, equipamentos e utensílios diversos, em face da capacidade de 

produção de cada estabelecimento. 

Art. 23 - É proibido empregar recipientes de cobre, latão, zinco, barro, ferro estanhado com 

ligamento que contenha mais de 2% (dois por cento) de chumbo ou que apresente 

estanhagem defeituosa, ou ainda, qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa 

prejudicar a matéria-prima, os ingredientes ou os produtos elaborados. 

Art. 24 - As câmaras frias, freezers e refrigeradores devem atender às mais rigorosas 

condições de higiene e funcionamento, ficando seu uso exclusivo aos produtos aos quais se 

destinam. 

 

CAPÍTULO VI 

DA EMBALAGEM E DA ROTULAGEM 

 

Art. 25–A embalagem dos produtos deverá obedecer às condições de higiene necessárias à 

boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor e conter todas as 

informações preconizadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 26 – Entende-se como embalagem qualquer forma pela qual o alimento ou produto 

tenha sido acondicionado, empacotado ou envasado. 

Art. 27 – Toda e qualquer embalagem utilizada para o acondicionamento de produtos, 

deverá estar isenta de deformações, corrosões, arranhões, vazamentos, defeitos de soldagem 

ou qualquer irregularidade que possa pôr em risco a saúde humana ou as qualidades físico-

químicas e microbiológicas do produto. 

Parágrafo único – É proibida a reutilização de embalagens. 

Art. 28 – Na confecção da embalagem, deverá ser utilizado material atóxico, inerte, inodoro 

e que não tenha capacidade de transmitir caracteres indesejáveis ao alimento ou produto 

embalado. 

Art. 29 – Todo produto que for comercializado deve estar identificado por meio de rótulo 

registrado pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

Art. 30 – Considera-se rótulo, para efeito do artigo 27, qualquer identificação permanente 

impressa ou litografada, além de dizeres pintados ou gravados, aplicado sobre os produtos 

ou sobre a embalagem. 

Art. 31 – O rótulo dos produtos deve conter as seguintes informações: 

I – nome do produto em caracteres destacados, uniformes em corpo e cor, sem intercalação 

de desenhos e outros dizeres; 
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II – nome da empresa ou produtor rural responsável pelo produto e respectivo número de 

registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM); 

III – carimbo oficial, estabelecido pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM); 

IV – endereço e telefone de atendimento ao consumidor (SAC); 

V – marca comercial do produto; 

VI – data de fabricação do produto; 

VII – prazo de validade do produto e a expressão “Depois de aberto consumir em... dias”; 

VIII – peso líquido ou conteúdo líquido do produto, peso da embalagem e, quando for o 

caso a expressão “Deve ser pesado à vista do consumidor”; 

IX – composição do produto (ingredientes); 

X- forma de conservação do produto; 

XI – informação nutricional; 

XII – conter a expressão “Indústria Brasileira”. 

Art. 32 – É proibido descrever, nos rótulos, expressões como PURO, ÚNICO ou 

VERDADEIRO, em alusão ao produto, mesmo se tratando de marcas registradas no órgão 

competente de propriedade industrial. 

 

CAPÍTULO VII 

DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS 

 

Art. 33 – Os estabelecimentos são responsáveis por assegurar que todas as etapas de 

fabricação dos produtos sejam realizadas de forma higiênica, a fim de obter produtos 

inócuos, que atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem risco à saúde, à 

segurança e ao interesse econômico do consumidor. 

Art. 34 – As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser mantidos em 

condições higiênicas apropriadas. As operações de higienização devem ser realizadas com a 

freqüência que garanta a manutenção dessas condições e minimize o risco de contaminação 

do alimento.  

Art. 35 - Os produtos de higienização utilizados devem estar regularizados pelo Ministério 

da Saúde e serem destinados para tais fins. A diluição, o tempo de contato e modo de uso e 

aplicação dos produtos deve obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Os 

produtos de higienização devem ser identificados e guardados em local reservado para essa 

finalidade. 

Art. 36 - Os utensílios e equipamentos utilizados na higienização devem ser próprios para a 

atividade e estar conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e guardados em 

local reservado para essa finalidade. Os utensílios utilizados na higienização de instalações 

devem ser distintos daqueles usados para higienização das partes dos equipamentos e 

utensílios que entrem em contato com o alimento. 

Art. 37 - Periodicidade da limpeza: 

I - Diária: pisos, rodapés e ralos; todas as áreas de lavagem e de produção; maçanetas; 

lavatórios; sanitários; monoblocos e recipientes de lixo; equipamentos após uso; 

II - Diária ou de acordo com o uso: equipamentos; utensílios; bancadas; superfícies de 

manipulação e saboneteiras; borrifadores; 

III - Semanal: paredes; portas e janelas; prateleiras; coifa; geladeiras; câmaras frias e 

freezers; 

IV - Quinzenal: estoque; estrados; 
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V - Mensal: luminárias; interruptores; tomadas; telas; 

VI - Semestral: reservatório de água; caixa de gordura; 

Art. 38 - Os currais, bretes, mangueiras e outras instalações próprias para aguarda, pouso e 

contenção de animais vivos ou para depósito de resíduos devem ser lavados e higienizados, 

sempre que necessário. 

Art. 39 - No estabelecimento de laticínios é obrigatória a limpeza e a higienização dos 

recipientes utilizados na coleta do leite, antes de seu retorno aos pontos de origem. 

Art. 40 - Produtos permitidos para desinfecção: 

PRINCÍPIO ATIVO CONCENTRAÇÃO 

Hipoclorito de Sódio ou de Cálcio (Água 

Sanitária) 

100 – 250 ppm 

Cloro orgânico 100 – 250 ppm 

Quaternário de Amônio 200 ppm 

Iodoforos 25 ppm 

Álcool 70% 

Outros produtos aprovados pelo Ministério da 

Saúde para essa finalidade 

De acordo com o fabricante 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS MANIPULADORES 

 

Art. 41 – Os manipuladores envolvidos de forma direta ou indireta em todas as etapas de 

produção ficam obrigados a cumprir práticas de higiene pessoal e operacional que preservem 

a inocuidade dos produtos. 

Art. 42 - Os funcionários ou manipuladores, inclusive o proprietário do estabelecimento, que 

trabalham diretamente com a manipulação e elaboração de produtos destinados a 

alimentação humana devem estar em boas condições de saúde e dispor de atestado médico 

do trabalho ou carteira de saúde atualizada. 

§ 1º - A inspeção médica é exigida, tantas vezes quantas necessárias, para qualquer 

funcionário ou manipulador do estabelecimento, inclusive seus proprietários, a critério dos 

fiscais do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

§ 2º - Sempre que comprovada a ocorrência de dermatose, salmonelose, doença infecto 

contagiosa ou repugnante nos funcionários e proprietários do estabelecimento 

(manipuladores), estes devem ser imediatamente afastados do trabalho. 

§ 3º - Nos casos de afastamento por questões de saúde, o manipulador só poderá retornar às 

atividades depois de apresentar documento de saúde que ateste sua aptidão a manipular 

produtos alimentícios. 

Art. 43 – É obrigatório o uso de uniforme (botas, calça, gorro ou touca, jaleco ou camisa), 

limpo, de cor clara, de preferência branco, em bom estado de conservação,assim como a boa 

higiene dos funcionários e proprietários do estabelecimento, nas dependências de 

recebimento, produção, expedição, obtenção e depósito de matéria-prima ingredientes, 

elaboração, acondicionamento e armazenagem dos produtos. 

Art. 44 - É proibida na área de manipulação, a prática de qualquer hábito que possa causar 

contaminações aos alimentos, tais como: fazer refeições, comer, fumar, cuspir, escarrar, ter 

adornos nas mãos ou pulsos e, realizar qualquer ato físico que, de alguma maneira, possa 

contaminar o alimento ou outras práticas anti-higiênicas, como depositar produtos, objetos e 
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material estranho à finalidade da dependência ou ainda guardar roupas ou calçados de 

qualquer natureza.  

Art. 45 - É obrigatório o uso de equipamentos ou indumentárias de proteção individual, tais 

como luvas em malha de aço, para a desossa e corte de carnes e pescados; chapéu, macacão, 

luva e bota de apicultor para a coleta de mel; aventais industriais e outros relacionados com 

a segurança do manipulador. 

Art. 46 – Todo manipulador deve ter o hábito de lavar as mãos com freqüência, com um 

agente de limpeza autorizado e água corrente potável. O manipulador deve lavar as mãos 

antes do início dos trabalhos, imediatamente após o uso do sanitário, após a manipulação de 

material contaminado e todas as vezes que for necessário. Deve lavar e desinfetar as mãos 

imediatamente após a manipulação de qualquer material contaminante que possa transmitir 

doenças. 

Art. 47 - Devem ser colocados avisos que indiquem a obrigatoriedade e a forma correta de 

lavar as mãos. 

Art. 48 - Os anti sépticos permitidos são: álcool 70%, soluções iodadas, iodoforo, cloro 

hexidina ou outros produtos aprovados pelo Ministério da Saúde para esta finalidade. 

Art. 49 – Os visitantes devem cumprir os requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para 

os manipuladores. 

Art. 50 - Visitantes são todas as pessoas, que não fazem parte da equipe de funcionários da 

área de manipulação ou elaboração de alimentos, com a possibilidade de trazer focos de 

contaminação durante o processamento dos alimentos. 

 

CAPÍTULO IX 

DO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES 

 

Art. 51 – O estabelecimento deve ser mantido livre de pragas e vetores. 

Art. 52 - Deve-se aplicar um programa eficaz e contínuo de controle de pragas. O 

estabelecimento deve manter inspeção periódica com vistas a diminuir os riscos de 

contaminação. 

Art. 53 - No caso de invasão de pragas, o estabelecimento deve adotar medidas para sua 

erradicação. As medidas de controle devem compreender o tratamento com agentes 

químicos, físicos ou biológicos autorizados pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

Art. 54 – A critério do proprietário do estabelecimento, o controle de pragas poderá ser 

executado por empresa especializada, aplicando produtos autorizados pelo Ministério da 

Saúde. 

Art. 55 - Deve-se impedir a entrada de animais em todos os lugares onde se encontram 

matérias primas, materiais de embalagem, produtos acabados ou em qualquer das etapas da 

produção e/ou industrialização dos produtos. 

Parágrafo único - É proibida a permanência de cães e gatos e de outros animais no 

estabelecimento. 

 

CAPÍTULO X 

DO MANEJO DE RESÍDUOS 

 

Art. 56 – Deve-se manipular o lixo de maneira que se evite a contaminação dos produtos 

alimentícios. Especial cuidado é necessário para impedir o acesso de vetores e pragas ao 
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lixo. O lixo deve ser retirado das áreas de trabalho, todas as vezes que for necessário, no 

mínimo uma vez por dia. A área ou utensílio de armazenamento do lixo deve também ser 

limpo e desinfetado. 

§ 1º - O estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros, de fácil 

higienização e transporte, em número e capacidade suficientes para conter os resíduos.  

§ 2º - Os coletores utilizados para deposição dos resíduos das áreas de preparação e 

armazenamento dos produtos alimentícios devem ser dotados de tampas acionadas por 

pedal, sem contato manual. 

 

CAPÍTULO XI 

DO CONTROLE DA MATÉRIA PRIMA, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 

Art. 57– O estabelecimento deve especificar os critérios para avaliação e seleção dos 

fornecedores de matérias primas, ingredientes e embalagens. O transporte desses insumos 

deve ser realizado em condições adequadas de higiene e conservação.  

Art. 58 - As matérias primas, os ingredientes e as embalagens devem ser submetidos à 

inspeção e aprovados na recepção. As embalagens primárias das matérias primas e dos 

ingredientes devem estar íntegras. A temperatura das matérias primas e ingredientes que 

necessitem de condições especiais de conservação devem ser verificados nas etapas de 

recepção e de armazenamento. 

§ 1º - Os lotes das matérias primas, dos ingredientes ou das embalagens reprovados ou com 

prazos de validade vencidos devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor e, na 

impossibilidade, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente. 

Devendo ser determinada a destinação final dos mesmos. 

§ 2º - As matérias primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados em local 

limpo e organizado, de forma a garantir proteção contra os contaminantes. Devem estar 

adequadamente acondicionados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade. 

 

CAPÍTULO XII 

DO TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS FINAIS 

Art. 59 - Os produtos finais que não se destinarem à comercialização imediata deverão ser 

armazenados em locais próprios e em temperaturas adequadas para a melhor conservação e 

preservação de sua qualidade. 

Art. 60 - O transporte dos produtos finais deverá ser efetuado em veículo limpo e coberto, 

dotado de proteção e de outras condições adequadas para manter a qualidade do produto. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Art. 61 – Cada estabelecimento deverá manter um responsável técnico legalmente habilitado 

no qual responderá pelas atividades do estabelecimento. 

 § 1º - O serviço de inspeção municipal aceitará consorcio para contratação de uma empresa 

ou profissional. 
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§ 2º - para estabelecimento enquadrado no CAPÍTULO IV, O responsável técnico pelas 

atividades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário do estabelecimento ou 

funcionário designado, devidamente capacitado. 

Art. 62 - O responsável técnico deve ter conhecimento suficiente sobre as boas práticas de 

produção dos alimentos para poder avaliar e intervir nos possíveis riscos, assegurando um 

padrão de qualidade mínima exigido e a segurança alimentar do consumidor. 

CAPÍTULO XIV 

DO CARIMBO DA INSPEÇÃO E SEU USO 

Art. 63 – O carimbo do Serviço de Inspeção Municipal representa a marca oficial usado 

exclusivamente em estabelecimento sujeito à fiscalização municipal e constitui o sinal de 

garantia de que o produto foi inspecionado pela autoridade competente. 

Parágrafo único - O carimbo da inspeção será liberado pelo Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM), após a consolidação do registro do estabelecimento. 

Art. 64 – O número do registro do estabelecimento, as iniciais “S.I.M.” e a palavra 

“INSPECIONADO”, tendo na parte superior a palavra “PARELHAS-RN”, representam os 

elementos básicos que identificam a autenticidade do carimbo oficial da Inspeção Municipal. 

Parágrafo único - As iniciais “S.I.M.” traduzem “Serviço de Inspeção Municipal”. 

Art. 65 - O carimbo oficial da Inspeção Municipal é representado pelo modelo a seguir 

discriminado, com o respectivo uso: 

a) Forma: circular; 

b) Dizeres: número do registro do estabelecimento em cima da palavra “INSPECIONADO”, 

colocada horizontalmente e “PARELHAS-RN” que acompanha a curva superior do círculo, 

logo abaixo do número as iniciais “S.I.M.” acompanhando a curva inferior; 

c) Dimensões e uso: o diâmetro varia de dois a trinta centímetros, considerando-se a 

proporcionalidade com o tamanho da embalagem, compõe o rótulo registrado dos produtos 

manipulados e/ou industrializados, podendo ser aplicado, conforme o caso, sob a forma de 

selo adesivo. 

CAPÍTULO XV 

DAS TAXAS 

Art. 66 – Será cobrada a taxa de vistoria no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

 § 1º - Os agricultores familiares portadores da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), 

devidamente cadastrada no MDA, terão o rebate de 50% (cinqüenta por cento) na taxa de 

vistoria. 

§ 2º - A taxa de vistoria deverá ser cobrada uma única vez por solicitação do S.I.M. 

§ 3º - O valor da taxa de vistoria será corrigido anualmente pelo índice IPCA/IBGE. 

Art. 67 - Será cobrada a taxa de renovação anual no valor de R$ 30,00 (trinta reais). 

 § 1º - Os agricultores familiares portadores da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), 

devidamente cadastrada no MDA, terão o rebate de 50% (cinqüenta por cento) na taxa de 

renovação anual do selo. 

§ 2º - O valor da taxa de renovação anual do selo será corrigido anualmente pelo índice 

IPCA/IBGE. 

CAPÍTULO XVI 

INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 68 - No caso de descumprimento do disposto no presente regulamento, em atos 

complementares ou instruções que forem expedidas, serão aplicadas as seguintes sanções: 
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I – Advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má fé. 

II – Multa, de até R$ 200,00 (duzentos reais), nos casos não compreendidos no inciso 

anterior, que será dobrada em hipótese de reincidência. 

III- Apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados de 

origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim 

que se destinam ou forem adulterados. 

IV- Suspensão das atividades, nas hipóteses de risco ou ameaça de natureza higiênico-

sanitária ou de embaraço à ação fiscalizadora. 

V-  Interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na 

adulteração, falsificação habitual ou fraude do produto ou se verificar, mediante inspeção 

técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-

sanitárias previstas neste Decreto. 

§ 1º - A multa prevista no inciso II, deste artigo, poderá ser leve no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) quando implicar em baixo risco de contaminação, moderada no valor de R$ 150,00 

(cento e cinqüenta reais) quando implicar em médio risco de contaminação e grave no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) quando implicar em alto risco de contaminação. 

§ 2º - A suspensão de que trata o inciso IV, deste artigo, cessará quando sanado o risco ou 

ameaça de natureza higiênico-sanitária ou, no caso de embaraço à fiscalização, quando 

franqueada a atividade à ação da fiscalização. 

§ 3º - A interdição de que trata o inciso V, deste artigo, poderá ser levantada após o 

atendimento das exigências que motivaram a sanção. 

§ 4º - Se a interdição não for cancelada nos termos do parágrafo anterior, decorridos 6 (seis) 

meses, o registro será cancelado. 

Art. 69 – A suspeita ou verificação de moléstia infecto-contagiosa, infecciosa e parasitária 

indicadas por provas biológicas, nos animais das propriedades rurais, implica na interdição 

da propriedade conforme dispuser legislação aplicável a este tipo de ocorrência. 

Art. 70 – Para efeito de apreensão ou condenação, além dos casos específicos previstos neste 

Decreto, consideram-se impróprios para o consumo, no todo ou em parte, os produtos de 

origem animal que: 

I – Se apresentem danificados por umidade ou fermentação, rançoso, mofados ou 

bolorentos, de caracteres físicos ou organolépticos anormais, contendo quaisquer sujidades 

ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação, elaboração, preparo, conservação ou 

acondicionamento; 

II – Forem adulterados, fraudados ou falsificados; 

III - Contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde; 

IV - Forem prejudiciais ou imprestáveis à alimentação por qualquer motivo; 

V – Não estiverem de acordo com o previsto no presente regulamento. 

VI – Contrariarem o disposto em normas sanitárias vigentes. 

Art. 71 – Constatada qualquer infração às normas previstas neste Decreto ou em demais atos 

normativos, o médico veterinário responsável pelo SIM lavrará, em 3 (três) vias, o Auto de 

Infração, sendo que a primeira será entregue ao infrator, a segunda remetida à seção 

competente da inspeção municipal; e a terceira constituirá o próprio talão de infração. 

Parágrafo Único - Não podem ser aplicadas multas sem que previamente seja lavrado o auto 

de infração. 
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Art. 72 – O auto de infração deve ser assinado pelo membro da equipe do serviço que 

constatou a irregularidade, pelo proprietário do estabelecimento ou representante da firma e, 

por duas testemunhas, devidamente qualificadas, quando as houver. 

 

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 73 – O estabelecimento deverá manter um livro oficial de registro com termo inicial de 

abertura, lavrado pelo coordenador do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), no qual serão 

registradas as visitas e recomendações dos agentes de inspeção e fiscalização. 

Art. 74 - O controle sanitário dos rebanhos destinados a fornecer matérias primas para as 

atividades previstas neste regulamento é obrigatório, devendo abranger as ações necessárias 

à manutenção dos animais livres de parasitas e outras manifestações patológicas capazes de 

comprometer a saúde dos animais ou a qualidade dos produtos. 

Art. 75 – O estabelecimento responderá legal e juridicamente pelas consequências à saúde 

pública, caso se comprove omissão ou negligência no que se refere à observância dos 

padrões higiênico sanitários, físico-químicos e microbiológicos, à adição indevida de 

produtos químicos e biológicos e ao uso indevido de práticas de beneficiamento, 

embalagens, conservação, transporte e comercialização. 

Art. 76 - Sempre que necessário, o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) solicitará parecer 

do órgão competente da saúde para registro de produtos com alegações funcionais, indicação 

para alimentação de criança de primeira infância ou grupos populacionais que apresentem 

condições metabólicas e fisiológicas específicas ou outros que não estejam estabelecidas em 

normas específicas. 

Art. 77 - Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução do presente 

regulamento, serão resolvidos através de resoluções e decretos baixados pela Secretaria 

Municipal de Agricultura, depois de debatido e ouvido os representantes dos 

estabelecimentos. 

Art. 78 – Todas as vistorias terão a aplicação do questionário em anexo, que servirá de base 

para calculo da infração e embasamento para emissão de laudos. 

Art. 79 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Parelhas (RN), 28 de março de 2016. 

 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 


