
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 

(SIM) 



HISTÓRIA DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL  E SANITÁRIA NO BRASIL

 

 1808    -  Decreto – D. João - criação do cargo de Físico-Mor   
 

 1809    -  Decreto – criação do cargo de Provedor-Mor de Saúde da Corte e do 
 Estado do Brasil 

 

 1810    -  Regimento da Provedoria – inspeção em matadouros 
 

 1822    -  Após a independência, decretou-se a municipalização dos serviços sanitários 
 

 1849    -  A municipalização foi revogada, retornando a ação centralizada 

  

 

 

 

 



 HISTÓRIA DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL  E SANITÁRIA NO BRASIL

 

  1860    -  Criação do Ministério da Agricultura 
 

  1909   -  Decreto 7.622/1909 - Criação da Diretoria de Ind. Animal 
 

  1915   -  Primeiro regulamento de inspeção sanitária – Serviço de Inspeção de Fábricas de Produtos 
Animais   

 

  1950    -  Lei 1.283: obrigatoriedade da inspeção sanitária no Brasil 
 

  1952    -  Decreto : RIISPOA: Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem    
Animal  +  descentralização de atribuições a estados e municípios 

 

  1971    -  Federalização do Serviço pelo Decreto 69.502 do Ministério da Agricultura 
 

  1975    -  Lei N° 6.275 – Convênios - pequenas e médias empresas – comércio interestadual - Estados 
 

  1989    -  Lei 7.889: descentralização e divisão de competências p/ Municípios, Estados e União 

 



RESPONSABILIDADE DA INSPEÇÃO 
 



RESPONSABILIDADE DA INSPEÇÃO 
 



No Brasil, o controle sanitário de alimentos é executado por 
duas instituições distintas: 

 
 Ministério da Saúde - Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) 
 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) 

 

CONTROLE SANITÁRIO DE ALIMENTOS 
COMPETÊNCIAS 



CONTROLE SANITÁRIO DE ALIMENTOS 
COMPETÊNCIAS 



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
 

•Produção Primária 
 
•Controle das empresas 
beneficiadoras de produtos de 
origem vegetal (minimamente 
processados) e indústrias de 
processamento de bebidas 
 
•Controle das indústrias de 
processamento de produtos de 
origem animal 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

• Controle dos estabelecimentos 
comerciais: serviços de 
alimentação, supermercados, 
dentre outros 
 
•Controle das indústrias 
processadoras de: amendoins e 
derivados, água mineral natural, 
conservas vegetais, gelados 
comestíveis, sal para consumo 
humano, dentre outros 
 
•Controle de todos os produtos 
alimentícios expostos à venda 

CONTROLE SANITÁRIO DE ALIMENTOS 
COMPETÊNCIAS 



Exemplos de produtos sob competência do MAPA 





REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL - SIF 
 



SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 
 



 



ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 

1) Projeto de Lei – PL:  

Aprovação do PL na câmara de vereadores do município;  
  

2) Regulamentação:  

Elaboração do Regulamento do serviço de inspeção, incluindo as normas 
específicas para as pequenas agroindústrias;  
  

3) Estrutura do Serviço de Inspeção:  

Disponibilização de equipe técnica e apoio, veículo, sala de trabalho, 
computador, acesso a laboratório e outros;  
  

4) Treinamento da equipe:  

É recomendável a equipe de inspeção receber treinamento e visitar e/ou 
fazer estágio em outro serviço em funcionamento;  
 



5) Programa de Trabalho:  

Elaboração de Plano de Trabalho do serviço de inspeção;  

 

6) Início de atividades:  

Registro e inspeção dos estabelecimentos e seus produtos. 

 

7) Protocolo:  

Constituir um setor de protocolo geral, para controle de entrada e saída de 
documentos oficiais;  
 

8) Registros dos atendimentos:  

Constituir sistema de guarda de registros auditáveis a respeito das 
atividades de inspeção, cronogramas, registros das análises realizadas, 
resultados e providências adotadas etc;  
 

  

 

 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 



1)  Projeto de Lei para implantação do SIM 

  

     Projeto de lei para criação de taxas / Código Tributário 

 

     Projeto de Lei para criação dos cargos:  

     fiscais, agentes e auxiliares 

 

      Projeto de Lei para contratação temporária / Lei orgânica 

 

Aprovação do PL na câmara de vereadores do município 

 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 



ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 

2)  Regulamentação 

  

    Decreto de regulamentação da Lei de implantação do SIM 
 

 Procedimentos para aprovação, alterações e cancelamentos de registro 
dos estabelecimentos; 

 Procedimentos para análise e aprovação de produtos, suas  formulações e 
memoriais descritivos; 

 Requisitos para construção e funcionamento dos estabelecimentos; 

 Particularidades de agroindústrias de pequeno porte. 

     IN  

 

      Manual de Procedimentos do SIM - Modelos de requerimentos 

 

 

 



ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 

2)  Regulamentação 

  

     Normas complementares 
 

 Procedimentos operacionais do SIM / documentos de uso do SIM 

 Formulários padrões para processos de aprovação de registro 

 Mapas nosográficos de abate 

 Mapas dos dados de produção de cada estabelecimento 

 Formulários padrões de Autos e Termos  
 

 Manual de Boas Práticas e Programas de Autocontrole 
 

 Análises microbiológicas e físico-químicas de água e produtos 
 

 Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade - RTIQ 
       

 

 



ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 

2)  Regulamentação 

  

     Normas complementares 

 
 

 Combate a fraudes 
 

 

 Controle ambiental 
 

 

 Bem-estar animal 

       

 

 





 

3) Estrutura do Serviço de Inspeção 
 

 Estrutura física: sala(s), mobiliário, materiais de apoio administrativo, 
equipamentos de informática e demais equipamentos necessários que 
garantam efetivo suporte tecnológico e administrativo para as atividades de 
coordenação da inspeção 
 

 Infraestrutura para desenvolvimento dos trabalhos como veículos oficiais 
em número e condições adequadas, respeitando as particularidades de 
cada região e serviço de inspeção, para exercício das atividades de 
inspeção e supervisão 
 

 Estrutura laboratorial 
 

 Recursos humanos: médicos veterinários oficiais e agentes/auxiliares de 
inspeção capacitados, em número compatível com as atividades de 
inspeção naqueles estabelecimentos registrados no SIM, lotados no 
Serviço de Inspeção, que não tenham conflitos de interesses e possuam 
poderes legais para realizar as inspeções e fiscalizações com 
imparcialidade e independência 
 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 



Equipe técnica do Serviço de Inspeção 

 

                    Médico  

                                           veterinário  

                                     

          Auditores                  Agrônomo 

                   Zootecnista 

 

  Agentes Agropecuários             Nível médio 

 

 Para o cálculo do número de funcionários, médico veterinário, auxiliar de 
inspeção e administrativo, deverão ser utilizados como critério o volume de 
produção e a necessidade presencial da inspeção oficial no 
estabelecimento 

Produtos de Origem Animal 

 

Produtos de Origem Vegetal 

 

 Fiscais Agropecuários 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 





 

4) Treinamento da equipe 

É recomendável a equipe de inspeção receber treinamento e visitar e/ou 

fazer estágio em outro serviço em funcionamento 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 



 

5) Plano de Trabalho de Inspeção e Fiscalização (IN 36 / 2011) 

 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 



6) Início das atividades  

     Registro e inspeção dos estabelecimentos e seus produtos 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 



6) Início das atividades  

     Registro e inspeção dos estabelecimentos e seus produtos 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 



 

7) Protocolo  

 Constituir um setor de protocolo geral, 

implantando procedimentos de controle 

dos documentos do SIM desde a 

entrada, registro, arquivo e saída 

 

  

 

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 





8) Registro dos atendimentos 
 

 Criação de registro do histórico de todos estabelecimentos e 
penalidades aplicadas: 

 

 Definição de cronograma de supervisões nos estabelecimentos, com 
posterior emissão de relatório; 

 

 Definição de procedimentos a serem adotados em caso de análises fora 
do padrão; 

 

 Definição de cronograma de atendimento às não conformidades 
observadas, quando verificadas. 

 

      

ETAPAS PARA CONSTITUIÇÃO DO SIM 



ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 



ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 







  Aprovação prévia do terreno 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 



  Aprovação prévia do terreno 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 



  Aprovação prévia do terreno 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 



  Aprovação prévia do terreno 

 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 



 





        Elaboração do projeto 
 
Após a aprovação do terreno, deve ser apresentado o projeto para 
análise prévia do SI, com a seguinte documentação: 
 
• Requerimento solicitando a aprovação das plantas e memoriais 
descritivos, visando o registro do estabelecimento; 
 
• Cópia do ofício de aprovação da vistoria prévia, solicitado 
anteriormente; 
 

 
 
 

 

 

 

ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 













        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TERRENO X PLANTAS X PROJETOS 







              Elaboração do projeto 

 
• Cópia do registro do estabelecimento na Junta Comercial do Estado 
(JUCEC); 
 

• Cópia do Registro no Conselho Regional competente (CRMV ou CREA); 
 

• Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

• Cópia da inscrição na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (CGF); 
 

• Documento comprobatório de posse ou permissão de uso do terreno; 

ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 



              Elaboração do projeto 
 
 

• Liberação concedida pelo setor de obras da prefeitura; 
 

• Licença prévia concedida pela autoridade competente do meio ambiente; 
 

• Termo de compromisso; 
 

• Memorial econômico-sanitário do estabelecimento; 
 

• Plantas; 
 

• Comprovante de recolhimento da taxa correspondente, quando couber. 
 
 
 

ETAPAS PARA REGISTRO NO SIM 







REGISTRO NO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 





OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



Programas de Autocontrole 
 

(1) Manutenção das instalações e equipamentos industriais; 

(2) Vestiários e sanitário; 

(3) Iluminação; 

(4) Ventilação;  

(5) Água de abastecimento;  

(6) Águas residuais;  

(7) Controle integrado de pragas;  

(8) Limpeza e sanitização (PPHO = Procedimentos Padrões de Higiene Operacional);  

(9) Higiene, hábitos higiênicos e saúde dos operários;  

(10) Procedimentos Sanitários das Operações;  

(11) Controle da matéria-prima, ingredientes e material de embalagem; 

(12) Controle de temperaturas; 

(13) Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo; 

(14) APPCC – Avaliação do Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle  

(15) Testes microbiológicos (Contagem total de mesófilos, Contagem de Enterobacteriaceae, 

Salmonella spp., E.coli, Listeria spp.)  

(16) Certificação dos produtos exportados.  

 

OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 





OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 

Programas de Autocontrole 
 

(1) Manutenção das instalações e equipamentos industriais; 

(2) Vestiários, sanitários e barreiras sanitárias;  

(3) Iluminação;  

(4) Ventilação; 

(5) Água de abastecimento; 

(6) Águas residuais; 

(7) Controle integrado de pragas; 

(8) Limpeza e sanitização; 

(9) Higiene, hábitos higiênicos, treinamento e saúde dos operários; 

(10) Procedimentos Sanitários das Operações; 

(11) Controle da matéria-prima, ingredientes e material de embalagem; 

(12) Controle de temperaturas; 

(13) Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo; 

(14) APPCC – Avaliação do Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle; 

(15) Controles laboratoriais e análises; 

(16) Controle de formulação dos produtos fabricados; 

(17) Certificação dos produtos exportados 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



Programas de Autocontrole 
 

(1) Manutenção das instalações e equipamentos industriais; 

(2) Vestiários, sanitários e barreiras sanitárias;  

(3) Iluminação;  

(4) Ventilação; 

(5) Água de abastecimento e gelo; 

(6) Águas residuais; 

(7) Controle integrado de pragas; 

(8) Limpeza e sanitização; 

(9) Higiene, hábitos higiênicos, treinamento e saúde dos operários; 

(10) Procedimentos Sanitários das Operações (PSO); 

(11) Controle da matéria-prima, ingredientes e material de embalagem; 

(12) Controle de temperaturas; 

(13) Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo; 

(14) APPCC – Avaliação do Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle; 

(15) Testes laboratoriais; 

(16) Controle de formulação / combate à farude; 

(17) Bem estar animal; 

(18) Embasamento para certificação. 

OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM 



O Serviço de Inspeção garante a qualidade do alimento que chega a 
nossa mesa, evitando que a população adoeça  

IMPORTÂNCIA DO SIM 



IMPORTÂNCIA DO SIM 

A implantação do SIM fortalece a 
economia dos municípios, uma vez 
que impulsiona a venda dos 
produtos industrializados e o 
aumento da renda das famílias. A 
renda gerada aumenta a capacidade 
de consumo das famílias, aquecendo 
o comércio.  

E, ainda, com a legalização dos 
estabelecimentos industriais ou 
entrepostos de produtos de 
origem animal aumenta a 
arrecadação de tributos pelos 
municípios. 

 



IMPORTÂNCIA DO SIM 

Sem o SIM, a Prefeitura deixa 
de receber recursos do PAA e 
do PNAE para compra de 
produtos de origem animal dos 
agricultores familiares, que 
devem buscar outros mercados 
para seus produtos  

Uma vez implantado o SIM, o 
município pode ter acesso a 
recursos de Ministérios e Projetos 
de Governo para estruturação da 
Prefeitura e de agroindústrias 
locais, bem como regularização do 
matadouro público 



 





EQUIVALÊNCIA ENTRE OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 
 





EQUIVALÊNCIA ENTRE OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 
 



Em infra-estrutura administrativa serão avaliados: 
 

 Recursos humanos – profissionais capacitados em número 

compatível e sem conflitos de interesse; 

 Estrutura física – materiais de apoio e equipamentos; 

 Sistema de informação – banco de dados sobre todo o serviço, 

alimentado e atualizado 

 Infra-estrutura – veículos oficiais em número e condições 

adequadas. 

EQUIVALÊNCIA ENTRE OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 
 



Em inocuidade dos produtos serão avaliados: 
 

 Atividades de inspeção tecnológica e higiênica-sanitária; 

 Ferramentas de autocontrole. 

 

Serão consideradas a aplicação das Boas Práticas de Fabricação – 

BPF e os registros e evidências auditáveis sobre a inspeção. 

EQUIVALÊNCIA ENTRE OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 
 



Em qualidade dos produtos serão avaliados: 
 

 Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade - RTIQ; 

 Rotulagem. 

 

Os produtos sob inspeção dos serviços que fazem parte do SUASA 

serão identificados em seu rótulo por um logotipo definido pela 

Coordenação do SUASA. 

EQUIVALÊNCIA ENTRE OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 
 



Em prevenção e combate a fraude será avaliado o 

atendimento de critérios estabelecidos pela legislação federal sobre a 

qualidade e composição centesimal dos produtos. 

 

Em controle ambiental será avaliado o atendimento da 

regularidade ambiental e da autorização para construção dos 

estabelecimentos, de acordo com legislação dos órgãos responsáveis. 

EQUIVALÊNCIA ENTRE OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 
 



EQUIVALÊNCIA ENTRE OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 
 



“SIMPLIFICAÇÃO” DO REGISTRO NO SIM 
 



















Obrigada! 

Qualis Consultoria 

 

Saiba como implantar o SIM no seu município!                                           
Fale com nossas consultoras: 

 

                                Karine D’Ávila                Armanda Pinheiro 

                                          (85) 99662 1616                  (85) 98673 7323 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


