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DECRETO Nº. 430, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.

REGULAMENTA A LEI Nº 640, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2013, DISCIPLINANDO A
CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO
SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS QUE
PRODUZAM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL,
NO MUNICÍPIO DE GUARATINGA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARATINGA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guaratinga, e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 640, de 27
de dezembro de 2013, que “Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção
Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que
produzam produtos de origem animal e dá outras providências.”
CONSIDERANDO o parágrafo único do artigo 133 do Decreto Federal nº 5.741, de
30 de março de 2006, que estabelece que “para integrar os Sistemas Brasileiros de
Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários, os Estados e os Municípios ficam
obrigados a seguir a legislação federal ou dispor de regulamentos equivalentes para
inspeção de produtos de origem animal e vegetal, e de insumos, aprovados na
forma definida por este Regulamento e pelas normas específicas”.

DECRETA:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O presente Decreto regulamenta o Serviço de Inspeção Municipal – SIM do
Município de Guaratinga, instituído pela Lei nº 640, de 27 de dezembro de 2013,
para estabelecer normas para a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de
produtos de origem animal, destinadas a preservar a inocuidade, a identidade, a
qualidade e a integridade dos produtos e a saúde e os interesses do consumidor.
Art. 2º- O Serviço de Inspeção Municipal – SIM do Município de Guaratinga,
instituído pela Lei nº 640, de 27 de dezembro de 2013, para estabelecer normas
para a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal,
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destinadas a preservar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos
produtos e a saúde e os interesses do consumidor.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal – SIM do Município de
Guaratinga adotará todos os procedimentos, normas e penalidades estabelecidas na
legislação pertinente, em especial o Decreto Federal nº 9.013, de 29 de março de
2017, e alterações posteriores, que regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro
de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõe sobre o
regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.
Art. 3º- Ficam sujeitos à inspeção e fiscalização previstas neste Decreto os animais
e seus derivados, bem como os estabelecimentos de beneficiamento e
comercialização de Produtos de origem animal no Município de Guaratinga.
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 inspeção ante e post mortem
dos animais, a recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização,
fracionamento, conservação, embalagem, rotulagem, armazenamento, expedição e
trânsito de quaisquer matérias-primas e produtos de origem animal.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º - Compete ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM, de acordo com a
legislação pertinente:
I - Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e seus
produtos, de acordo com o estabelecido em legislação específica;
II - realizar o registro dos estabelecimentos de produtos de origem animal e seus
produtos; de acordo com o estabelecido em legislação específica;
III - realizar a coleta de amostra de água de estabelecimento, de matérias primas,
ingredientes e produtos para análises físicas, de acordo com o estabelecido em
legislação específica;
IV - notificar, emitir Auto de Infração, apreender produtos, suspender, interditar ou
embargar estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos,
levantar suspensão ou interdição de estabelecimentos, de acordo com o
estabelecido em legislação específica;
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V - realizar ações de prevenção e combate à clandestinidade, em conjunto com o
outros órgãos fiscalizatórios e em especial com o setor de Vigilância Sanitária
municipal, quando da venda a varejo e em demais situações legalmente previstas;
VI - realizar outras atividades relacionadas à inspeção e fiscalização sanitária de
produtos de origem animal que por força legal forem delegadas ao SIM.
Parágrafo único. Os servidores do S.I.M., quando em serviço de inspeção e
fiscalização industrial e sanitária, terão livre acesso em qualquer dia ou hora, em
qualquer estabelecimento em funcionamento, que industrialize, comercialize,
manipule, entreposte, armazene, transporte, despache ou preste serviços em
atividades sujeitas à prévia inspeção e fiscalização.

CAPÍTULO III
DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 5º - A classificação geral dos estabelecimentos que são objeto de interesse do
Serviço de Inspeção Municipal – SIM são aqueles descritos no Decreto Federal nº
9.013, de 29 de março de 2017, que regulamenta a Lei Federal nº 1.283, de 18 de
dezembro de 1950, e a Lei Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que
dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, e
suas atualizações e alterações, em especial o Decreto Federal nº 10.468, de 18 de
agosto de 2020, bem como aqueles constantes na Instrução Normativa MAPA Nº 16
de 23/06/2015, que estabelece, em todo o território nacional, as normas específicas
de inspeção e fiscalização sanitária de produtos de origem animal, referente às
agroindústrias de pequeno porte.
Parágrafo único. Todas as instalações, equipamentos e instrumentos de trabalho
devem ser mantidos em condições de higiene antes, durante e após a elaboração
dos produtos alimentícios.
CAPÍTULO IV
DO REGISTRO E DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 6º - Devem ser registrados os estabelecimentos de que trata o artigo 5º deste
Decreto.
Art. 7° - Nenhum estabelecimento pode realizar comércio municipal com produtos
de origem animal sem estar registrado na Secretaria Municipal de Agricultura, por
meio do respectivo Título de Registro, excetuando-se aqueles que são objeto de
interesse da Vigilância Sanitária, na forma da Lei.
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Parágrafo único. O Título de Registro é o documento emitido pelo Serviço de
Inspeção Municipal - SIM ao estabelecimento, depois de cumpridas as exigências
previstas no presente Decreto e na legislação específica em vigor.
Art. 8° - Para obtenção do registro do estabelecimento serão observadas as
seguintes etapas:
I - depósito, pelo estabelecimento, da documentação exigida, nos termos da LEI Nº
640/2013, do presente Decreto e nas normas complementares;
II - avaliação e aprovação, pela fiscalização, da documentação depositada pelo
estabelecimento;
III - vistoria in loco do estabelecimento edificado, com emissão de parecer conclusivo
em laudo elaborado por Técnico do Serviço de Inspeção Municipal – SIM; e
IV – concessão ou não do registro estabelecimento.
Parágrafo único. Os modelos de requerimentos para solicitação de registro e
vistoria serão fornecidos pelo S.I.M.
Art. 9º - Atendidas às exigências estabelecidas neste Decreto e nas normas
complementares, o responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM emitirá o
título de registro, que poderá ter formato digital, no qual constará:
I - o número do registro;
II - o nome empresarial;
III - a classificação do estabelecimento; e
IV - a localização do estabelecimento.
Parágrafo único. O número de registro do estabelecimento é único e identifica a
unidade fabril no Município de Guaratinga.
Art. 10º - Após a emissão do título de registro, o funcionamento do estabelecimento
será autorizado mediante Ata de Instalação, expedida pelo responsável pelo Serviço
de Inspeção Municipal - SIM.
Art. 11 - O título de registro emitido pelo responsável pelo Serviço de Inspeção
Municipal - SIM é documento hábil para autorizar o funcionamento dos
estabelecimentos.
Art. 12 - Cada estabelecimento, caracterizado pelo número do registro, será
responsabilizado pelo atendimento às disposições deste Decreto e das normas
complementares, nas dependências que sejam comuns e que afetem direta ou
indiretamente a sua atividade.
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SDDHYK2BBFRBDGQG3DPAUA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Novembro de 2021
6 - Ano - Nº 3202

Guaratinga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA
Parágrafo único. Estabelecimentos de mesmo grupo empresarial localizados em
uma mesma área industrial serão registrados sob o mesmo número.
Art. 13 - Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por período
superior a 06 (seis) meses somente poderá reiniciar os trabalhos após inspeção
prévia de suas dependências, suas instalações e seus equipamentos, observada a
sazonalidade das atividades industriais.
Parágrafo único. O registro do estabelecimento que interromper, voluntariamente,
seu funcionamento pelo período de 01 (um) ano será cancelado, devendo ser
apreendida a rotulagem e recolhidos os materiais pertencentes ao Serviço de
Inspeção Municipal - SIM, além de documentos, lacres e carimbos oficiais.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO, DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
SEÇÃO I
Aprovação para funcionamento de novos estabelecimentos
Art. 14 - Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento que não esteja
completamente instalado e equipado para a finalidade a que se destina, conforme:
I - a documentação de que trata o artigo 15 deste Decreto, devidamente depositada;
e
II – o projeto arquitetônico aprovado pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM.
Art. 15 - Para obter o registro no serviço de inspeção o estabelecimento deverá
apresentar o pedido instruído pelos seguintes documentos:
I – requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal;
II - laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de acordo com instruções
baixadas pela secretaria municipal de agricultura;
Parágrafo único: Os estabelecimentos que se enquadram na Resolução do
CONAMA nº 385/2006 são dispensados de apresentar a Licença Ambiental Prévia,
sendo que no momento de iniciar suas atividades devem apresentar somente a
Licença Ambiental Única.
III - Documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competentes que
não se opõem à instalação do estabelecimento.
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IV - apresentação da inscrição estadual, contrato social registrado na junta comercial
e cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou CPF do produtor
para empreendimentos individuais, sendo que esses documentos serão dispensados
quando apresentarem documentação que comprove legalização fiscal e tributária
dos estabelecimentos, próprios ou de uma Figura Jurídica a qual estejam
vinculados;
V- planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos equipamentos e
memorial descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma
de abastecimento de água, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e
resíduos industriais e proteção empregada contra insetos;
VI - memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem
adotados;
VII- boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água
tratada, cujas características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e
químicos oficiais.
§1º - Tratando-se de agroindústria rural de pequeno porte as plantas poderão ser
substituídas por croquis a serem elaborados por engenheiro responsável ou técnicos
dos Serviços de Extensão Rural do Estado ou do Município.
§2º Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edificado, será realizada uma
inspeção prévia das dependências industriais e sociais, bem como da água de
abastecimento, redes de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação ao
terreno.
SEÇÃO II
Instalação e Equipamentos

Art. 16 - A instalação de estabelecimentos de que trata este Decreto, bem como de
seus respectivos equipamentos, devem obedecer às exigências previstas em
legislação específica, desde que não colidam com as exigências de ordem sanitária
ou industrial previstas neste Decreto, ou atos complementares.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
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Art. 17 - O não atendimento das normas estabelecidas neste Decreto e na
legislação específica vigente, em especial o Decreto Federal nº 9013/17, e suas
alterações, acarretará a aplicação de penalidades ao infrator, pessoa física ou
jurídica responsável, com observância, no que couber, do Título XI, do mesmo
Decreto Federal.
Art.18 – Consideram-se infrações, para os efeitos deste regulamento:
I - Realizar atividades de elaboração/industrialização, fracionamento,
armazenamento e transporte de produtos de origem animal sem inspeção oficial;
II - Industrializar, comercializar, armazenar ou transportar matérias-primas e
produtos alimentícios sem observar as condições higiênico-sanitárias estabelecidas
neste regulamento;
III - Elaborar e comercializar produtos em desacordo com os padrões higiênicosanitários, físico-químicos, microbiológicos e tecnológicos estabelecidos por
legislações federal, estadual ou municipal vigentes;
IV - Industrializar, armazenar, guardar ou comercializar matérias-primas,
ingredientes ou produtos alimentícios com data de validade vencida;
V - Transportar matérias-primas, ingredientes ou produtos alimentícios com data de
validade vencida, salvo aqueles acompanhados de documento que comprove a
devolução;
VI - Apresentar instalações, equipamentos e instrumentos de trabalho em condições
inadequadas de higiene antes, durante ou após a elaboração dos produtos
alimentícios;
VII - Industrializar ou comercializar matérias-primas ou produtos alimentícios
falsificados ou adulterados;
VIII - Realizar ampliação, remodelação ou construção no estabelecimento registrado
sem prévia aprovação das plantas pelo S.I.M.;
IX - Vender, arrendar, doar ou efetuar qualquer operação que resulte na modificação
da razão social e ou do responsável legal do estabelecimento industrial, bem como
qualquer modificação que resulte na alteração do registro sem comunicar ao S.I.M.;
X - Não possuir sistema de controle de entrada e saída de produtos ou não mantê-lo
atualizado;
XI - Não disponibilizar o acesso ao sistema de controle de entrada e saída de
produtos quando solicitado pelo S.I.M.;
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XII - Utilizar rótulos ou embalagens que não tenham sido previamente aprovados
pelo S.I.M.;
XIII - Modificar embalagens ou rótulos que tenham sido previamente aprovados pelo
S.I.M.;
XIV - Reutilizar embalagens;
XV - Aplicar rótulo, etiqueta ou selo escondendo ou encobrindo, total ou
parcialmente, dizeres da rotulagem e a identificação do registro no S.I.M.;
XVI - Apresentar nos estabelecimentos odores indesejáveis, lixos, objetos em
desuso, animais, insetos e contaminantes ambientais como fumaça e poeira;
XVII - Realizar atividades de industrialização em estabelecimentos em mau
estado de conservação, com defeitos, rachaduras, trincas, buracos,
umidade, bolor, descascamentos e outros;
XVIII - Utilizar equipamentos e utensílios que não atendam às condições
especificadas neste regulamento;
XIX - Utilizar recipientes que possam causar a contaminação dos produtos
alimentícios;
XX - apresentar as instalações, os equipamentos e os instrumentos de trabalho em
condições inadequadas de higiene, antes, durante ou após a elaboração dos
produtos alimentícios;
XXI - Utilizar equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores,
congeladores, câmaras frigoríficas e outros) em condições inadequadas de
funcionamento, higiene, iluminação e circulação de ar;
XXII - Apresentar, guardar, estocar, armazenar ou ter em depósito, substâncias que
possam corromper, alterar, adulterar, falsificar, avariar ou contaminar a matériaprima, os ingredientes ou os produtos alimentícios;
XXIII - Utilizar produtos de higienização não aprovados pelo órgão de saúde
competente;
XXIV - Possuir ou permitir a permanência de animais nos arredores e ou interior dos
estabelecimentos;
XXV - Deixar de realizar o controle adequado e periódico das pragas e vetores;
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XXVI - Permitir a presença de pessoas e funcionários, nas dependências do
estabelecimento, em desacordo com o presente Decreto e normas pertinentes ao
caso;
XXVII - Possuir manipuladores trabalhando nos estabelecimentos sem a devida
capacitação;
XXVIII - Deixar de fazer cumprir os critérios de higiene pessoal e requisitos sanitários
a que alude o na Seção II do Capítulo VII deste regulamento;
XXIX - Manter funcionários exercendo as atividades de manipulação sob suspeita de
enfermidade passível de contaminação dos alimentos, ou ausente a liberação
médica;
XXX - Utilizar água não potável no estabelecimento;
XXXI - Não assegurar a adequada rotatividade dos estoques de matérias primas,
ingredientes e produtos alimentícios;
XXXII - Desacatar, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades
sanitárias competentes no exercício de suas funções;
XXXIII - Sonegar ou prestar informações inexatas sobre dados referentes à
quantidade, qualidade e procedência de matérias-primas e produtos alimentícios,
que direta e indiretamente interesse à fiscalização do S.I.M.;
XXXIV - Desrespeitar o termo de suspensão e/ou interdição impostos pelo S.I.M.
Art. 19 - Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, as infrações à
Lei nº 640 de 27 de dezembro de 2013 e a este regulamento acarretarão, isolada ou
cumulativamente, sanções administrativas:
I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - apreensão de matérias-primas, produtos alimentícios, subprodutos, ingredientes,
embalagens, rótulos, utensílios e equipamentos;
IV - inutilização das matérias-primas,
ingredientes, rótulos e embalagens;

produtos

alimentícios,

subprodutos,

V - suspensão das atividades do estabelecimento;
VI - interdição do estabelecimento;
VII - cancelamento de registro.
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Art. 20 – As Penalidades acima descritas deverão ser aplicadas em procedimento
administrativo que proporcione ao autuado o respeito ao contraditório e ampla
defesa, nos seguintes termos:
I - O processo será iniciado pelo auto de infração e dele constarão as provas e
demais termos que lhe servirão de instrução;
II - O autuado ou seu representante legal, querendo, poderá ter vistas do processo,
o, bem como solicitar cópias, nas dependências do escritório do S.I.M. mediante
pagamento dos custos;
III - O representante legal do autuado deverá possuir procuração nos autos ou
apresentá-la no ato do requerimento;
IV – Após o auto de infração, o autuado terá a prazo de 3 dias para apresentar
defesa escrita;
VI – Apreciada a defesa, o Município no prazo de 3 dias proferirá decisão podendo
requerer parecer jurídico sobre o seu embasamento legal ao caso concreto.
Parágrafo único. Qualquer das medidas descritas no Art.19 desse regulamento
poderão serem adotadas como medida cautelar para garantir a saúde e os
interesses dos consumidores.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 - A Secretaria Municipal de Agricultura poderá se valer de servidores de
consórcios públicos dos quais o município participe, para a execução dos objetivos
deste regulamento, respeitadas as competências.
Art. 22 - 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.
Art. 23 - O Município de Guaratinga cobrará taxa de registro do Serviço de Inspeção
Municipal – S.I.M.
Art. 24 - Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na execução do presente
Decreto serão resolvidos de acordo com a legislação específica em vigor, podendo a
Secretaria Municipal de Agricultura, após debatido e ouvido o Conselho de Inspeção
Sanitária, instituído pela Lei nº 640/2013, emitir Parecer e Notas Técnicas de
Procedimento.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DA PREFEITA

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 17 de Novembro de 2021.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal
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