PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Serviço de Inspeção Municipal

Como conseguir registro no S.I.M. de Passa Quatro?
Todas as informações necessárias estão disponíveis no site da prefeitura
municipal de Passa Quatro, no Decreto Municipal Nº 10.440 de 24 de setembro de
2018.
Primeiro passo:


saber se seu estabelecimento precisa passar por inspeção do SIM.



Quais estabelecimentos são inspecionados?
o Laticínios;
o Matadouros;
o Fábrica de produtos de carne (embutidos em geral);
o Pescado e derivados;
o Produtores de ovos e derivados;
o Beneficiadores de mel e derivados.
Segundo passo:



Providenciar a documentação exigida para abertura do registro.



Quais documentos são necessários?
1. Requerimento de registro (modelo no site);
2. Dados do proprietário (modelo no site);
3. Lista de equipamentos da indústria (modelo no site);
4. Memorial econômico-sanitário (modelo no site);
5. Memorial descritivo da obra (não tem modelo);


Descrever ventilação e iluminação;



Descrever separação das salas;



Descrever sistema de proteção contra insetos;



Descrever pisos, paredes, portas, janelas e teto;



Descrever revestimento de pias e tanques;



Descrever banheiros e vestiários;



Detalhar instalações frigoríficas;



Detalhar equipamentos de proteção individual;

Rua Cônego Monte Raso, 10, Centro, Passa-Quatro/MG – CEP: 37460-000.
E-mail: simpassa4@gmail.com - Fone: (35) 3371-2218

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO – MG
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Serviço de Inspeção Municipal

6. Apresentar projeto arquitetônico;


Laticínios e matadouros devem apresentar planta baixa da
construção;



Demais

estabelecimentos

devem

apresentar

croqui

das

instalações;
7. Apresentar cópia de licença ambiental emita pelo órgão responsável;
8. Apresentar CNPJ e inscrição estadual;
9. Boletim oficial de exame de água (necessário para estabelecimentos
que não recebem água tratada);
10. Cópia de alvará de funcionamento;
11. Declaração de responsabilidade (modelo no site);
12. Dados do responsável técnico (modelo no site);
13. Apresentar o fluxo de produção dos produtos;
14. Apresentar rótulos da indústria;
15. Apresentar cópia de licença sanitária;

Terceiro passo:


Passar por vistoria do Serviço Municipal de Inspeção.
o Estabelecimentos em condições de funcionamento receberão o
registro e passarão a seguir as orientações do serviço de inspeção
municipal.
o Estabelecimentos que não apresentarem condições de funcionamento
não receberão o registro.


Esses estabelecimentos receberão orientações de adequação e
o registro será concedido em um segundo momento, após
conclusão das readequações solicitadas e nova vistoria.

OBS.: Os formulários (modelo) estão disponíveis no site da prefeitura no seguinte
endereço:
http://www.passaquatro.mg.gov.br/sim.php
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