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Ao Exmo. Sr. Coordenador Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca 
 
 

REQUERIMENTO 
REGISTRO DE ESTABELECIMENTO 

 

A Empresa __________________________________________________________________________, 

CNPJ nº __________________________, Inscrição Estadual nº ____________, Inscrição Municipal nº 

_____________, vem por meio deste solicitar o Registro de Estabelecimento junto à Serviço de Inspeção 

Municipal – S.I.M, localizada na Av/Rua ____________________________________________________ 

nº____________ / Complemento _________________________, neste município, possuindo o telefone 

(__) _________ e o e-mail ___________________________________________________________, 

para tanto, os documentos necessários seguem em anexo.  

Declaro aceitar as normas técnicas e higiênico-sanitárias e regulamentos instituídos e seguido 

pelo Serviço de Inspeção Municipal, em cumprimento a legislação vigente, estando ciente das 

responsabilidades a si imputadas no caso de infringência. Fica, através deste, firmado o 

compromisso com a veracidade dos fatos. 

Declaro ainda, estar ciente que o estabelecimento não poderá iniciar as atividades sem 

autorização do SIM, para o devido acompanhamento dos profissionais, e que para a confecção 

dos carimbos, rótulos de identificação para os produtos deverão ser encaminhado uma 

solicitação ao SIM, o qual autorizará a confecção dos mesmos. 

Ficando ainda ciente, que quaisquer obras só poderão concretizar-se após a aprovação prévia 

do projeto pelo Serviço de Inspeção Municipal. 

De acordo com Decreto Municipal nº 018 de 30 de abril de 2019. 

 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento.     

Balneário Pinhal/RS, _____ de ___________________de ________. 

 

Ass.: ________________________________ 

Nome Legível:_________________________ 

CPF:________________ 
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DOCUMENTOS PARA REGISTRO 

a) Documentação do (s) responsável (is) legal (is) pelo estabelecimento (RG e CPF);  

b) Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), se aplicável;  

c) Cópia do contrato social, individual, de arrendamento, parceria ou documento equivalente, se 

aplicável;  

d) Cópia da inscrição no INCRA atualizada, se aplicável;  

e) Comprovante de Inscrição Estadual ou cópia do Talão do Produtor;  

f) Licença ambiental expedida pelo órgão competente;  

g) Contrato de recolhimento de resíduos, se aplicável;  

h) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do estabelecimento;  

i) Alvará de Licença para Localização expedido pelo órgão competente;  

j) Termo de Compromisso, expedido pelo SIM, a ser assinado pelo responsável legal pelo 

estabelecimento;  

k) Atestado de saúde dos funcionários;  

l) Laudos das análises laboratoriais da água e dos produtos que devem satisfazer o que determina a IN 

0001 de 2015 da SEAPI / RS que é utilizada como parâmetro do SIM. Para liberação do SIM deverá 

apresentar análise laboratorial da água completa (físico, química e microbiológica) e do produto que 

será industrializado.  

m) Sala de manipulação exclusiva para industrializar produtos de origem animal no local, devendo estar 

dentro dos parâmetros exigidos pela legislação vigente. A sala de manipulação deve estar apta para 

a empresa obter a liberação do SIM. 

n) Requerimento assinado pelo representante legal do estabelecimento dirigido ao Coordenador do 

SIM ou Departamento de Agricultura e Pesca; 

o) Memorial Econômico sanitário do estabelecimento;  

p) Memorial Descritivo da construção assinado por Engenheiro ou Arquiteto;  

q) Plantas de Situação e Localização;  

r) Planta Baixa de todos os prédios e pavimentos;  

s) Planta Baixa com a disposição dos equipamentos e utensílios com a respectiva identificação com 

escala mínima de 1/100 e 

t) Planta com cortes das salas de abate e/ou produção e câmaras de resfriamento de carcaças com 

escala mínima de 1/100. 


