Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Serviço de Inspeção Municipal dos Produtos de Origem Animal - SIM
e-mail: sim.agricultura@eparaguacu.sp.gob.br

REQUERIMENTO DE REGISTRO OU RENOVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
1. Estabelecimento:
2. Proprietário:
3. Endereço:

Nº:

Bairro:

CEP:

Complemento:

Telefones:

4. CPF/CNPJ:
5. Atividades desenvolvidas:
6. E-mail:

DOCUMENTAÇÃO
Requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal, solicitando o registro, solicitando o
registro;
Laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de acordo com instruções baixadas pelo Departamento Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente;
Licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou estar de acordo com a Resolução CONAMA nº
385/2006;
Documento da autoridade municipal e órgãos de saúde pública competentes que não se opõem à instalação do
estabelecimento;
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
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;
Memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados;
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.
Contrato de trabalho ou de prestação de serviços do Responsável Técnico credenciado no Conselho competente e
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
Descrição de programa de autocontrole, que contemple as boas práticas de fabricação de alimentos –BPF, conforme
legislação federal aplicável;
Comprovante de pagamento da taxa de registro do SIM.

TERMO DE COMPROMISSO
Comprometo-me a apresentar aos Fiscais do Serviço de Inspeção Municipal dos Produtos de Origem Animal e
Vegetal–SIM, na ocasião da vistoria oficial ou quando os mesmos acharem necessário, toda documentação solicitada
ao fiel cumprimento da Lei Municipal 3720 de 08/07/2019 e do Decreto Municipal5552de 18/11/2019, bem como de
instruções normativas e resoluções vigentes como forma de garantia da qualidade do produto processado.
Paraguaçu Paulista, ____ de __________________ de

_______.

Assinaturado requerente por extenso: _______________________________________________________
CPF: ____________________.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93
Avenida. Siqueira Campos, nº 1.430, Jardim Paulista CEP 19700-019
Fone: (18)3361-9100 E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br
Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP

