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DECRETO Nº 7.922, DE 24 DE JUNHO DE 2021. 

Regulamenta a Lei nº 2.860, de 18 de agosto de 

2017, que dispõe sobre o serviço de inspeção e 

fiscalização municipal de produtos de origem 

animal e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 51, IV, da Lei Orgânica deste Município, 

Considerando o Processo Administrativo nº 026.000006/2020, 

DECRETA: 

REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO 

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º Fica aprovado o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos 

de Origem Animal.  

Art. 2º Este decreto estabelece os procedimentos que orientam a inspeção industrial e 

sanitária dos produtos de origem animal do Município de Duque de Caxias, de acordo como 

disposto pela Lei nº 2.860, de 18 de agosto de 2017.   

Art. 3º Caberá à Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal, através da 

Secretaria Municipal de Agricultura, editar normas complementares a este Decreto. 

  Art. 4º Este Decreto e as normas que o complementarem serão orientados, entre 

outros: 
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I - pelos princípios constitucionais: 

a) do federalismo; 

b) da promoção das microempresas, união ou associação de produtores rurais, e das 

empresas de pequeno porte; 

II - pelos princípios contidos: 

a) na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 

b) na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019; e 

c) na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 5º Este Decreto e as normas que o complementarem terão por objetivo a 

racionalização, a simplificação e a virtualização de processos e procedimentos. 

Art. 6º Caberá aos servidores profissionais do quadro do Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM) e ao Diretor do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, mediante análise com 

base em risco e perigo, permitir ou não a adoção de tecnologias e operações simples, artesanais, 

regionais, manuais ou uso de equipamentos não convencionais, desde que não comprometa a 

higiene e a sanidade do estabelecimento e de seus produtos. 

TÍTULO II 

DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA 

Art. 7º A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal 

abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos: 

I - inspeção ante mortem e post mortem das diferentes espécies animais; 

II - verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos; 

III - avaliação do bem-estar dos animais destinados ao abate; 
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IV - verificação da água de abastecimento; 

V - classificação de produtos e derivados, de acordo com os tipos e os padrões fixados 

em legislação específica ou em fórmulas registradas; e 

VI - controles de rastreabilidade dos animais, das matérias-primas, dos insumos, dos 

ingredientes e dos produtos ao longo da cadeia produtiva. 

§ 1º O servidor poderá solicitar auxílio de autoridade policial nos casos de risco à sua 

integridade física, de impedimento ou de embaraço ao desempenho de suas atividades. 

§ 2º A Inspeção que trata o caput deste artigo, deverá ser exercida por Médico 

Veterinário Oficial, podendo o Serviço de Inspeção Municipal adotar procedimentos, critérios, 

notificações, documentos oficiais, avaliações do processo produtivo, fluxos, higiene e etapas já 

preconizadas em Legislações específicas dos Serviços de Inspeção Estadual ou Federal e do 

Ministério da Saúde, ou por eles elaborados e instituídos. 

CAPÍTULO I 

DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS 

Art. 8º Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em: 

I - abatedouro frigorífico; e 

II - unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos. 

§ 1º Para os fins deste Regulamento, entende-se por abatedouro frigorífico o 

estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne, à recepção, à 

manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos 

oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, podendo realizar o recebimento, a 

manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a 

expedição de produtos comestíveis e não comestíveis. 
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§ 2º Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de beneficiamento de 

carne e produtos cárneos o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao 

acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos, 

podendo realizar industrialização de produtos comestíveis e o recebimento, a manipulação, a 

industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos 

não comestíveis. 

§ 3º A inspeção em abatedouro frigorífico será exercida em caráter permanente, ou 

seja, durante as operações de abate. 

§ 4º A inspeção em unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos será 

exercida em caráter periódico, em acordo com o estabelecido em regulamentação específica ou 

a critério do Diretor do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. 

CAPÍTULO II 

DOS ESTABELECIMENTOS DE PESCADO E DERIVADOS 

Art. 9º Os estabelecimentos de pescado e derivados são classificados em: 

I - abatedouro frigorífico de pescado; e 

II - unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado. 

§ 1º Para os fins deste Regulamento, entende-se por abatedouro frigorífico de pescado 

o estabelecimento destinado ao abate de pescado, recepção, lavagem, manipulação, 

acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição dos produtos oriundos do abate, 

podendo realizar recebimento, manipulação, industrialização, acondicionamento, rotulagem, 

armazenagem e expedição de produtos comestíveis e não comestíveis. 

§ 2º Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de beneficiamento de 

pescado e produtos de pescado o estabelecimento destinado à recepção, à lavagem do pescado 

recebido da produção primária, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à 

armazenagem e à expedição de pescado e de produtos de pescado, podendo realizar também 

sua industrialização e o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a 
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rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos não comestíveis. 

CAPÍTULO III 

DOS ESTABELECIMENTOS DE OVOS E DERIVADOS 

Art. 10. Os estabelecimentos de ovos são classificados em: 

I - granja avícola; e 

II - unidade de beneficiamento de ovos e derivados. 

§ 1º Para os fins deste Regulamento, entende-se por granja avícola o estabelecimento 

destinado à produção, ovoscopia, classificação, ao acondicionamento, rotulagem, armazenagem 

e expedição de ovos oriundos, exclusivamente, de produção própria destinada à comercialização 

direta. 

§ 2º É permitida à granja avícola a comercialização de ovos para a unidade de 

beneficiamento de ovos e derivados. 

§ 3º Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de beneficiamento de 

ovos e derivados o estabelecimento destinado à produção, recepção, ovoscopia, classificação, 

industrialização, ao acondicionamento, rotulagem, armazenagem e à expedição de ovos ou de 

seus derivados. 

§ 4º É facultada a classificação de ovos quando a unidade de beneficiamento de ovos e 

derivados receber ovos já classificados. 

§ 5º Se a unidade de beneficiamento de ovos e derivados destinar-se exclusivamente à 

expedição de ovos, poderá ser dispensada a exigência de instalações para a industrialização de 

ovos. 
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CAPÍTULO IV 

DOS ESTABELECIMENTOS DE LEITE E DERIVADOS 

Art. 11. Os estabelecimentos de leite e derivados são classificados em: 

I - granja leiteira; 

II - posto de refrigeração; 

III - usina de beneficiamento de leite e derivados; e 

IV - queijaria. 

§ 1º Para os fins deste Regulamento, entende-se por granja leiteira o estabelecimento 

destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, ao envase, ao 

acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano 

direto, podendo também elaborar derivados lácteos a partir de leite exclusivo de sua produção, 

envolvendo as etapas de pré-beneficiamento, beneficiamento, manipulação, fabricação, 

maturação, ralação, fracionamento, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição. 

§ 2º Para os fins deste Regulamento, entende-se por posto de refrigeração o 

estabelecimento intermediário entre as propriedades rurais e as usinas de beneficiamento ou 

fábricas de laticínios destinado à seleção, recepção, mensuração de peso ou volume, filtração, 

refrigeração, acondicionamento e expedição de leite cru, facultando-se a estocagem temporária 

do leite até sua expedição. 

§ 3º Para os fins deste Regulamento, entende-se por usina de beneficiamento de leite e 

derivados o estabelecimento destinado à recepção, ao pré-beneficiamento, ao beneficiamento, 

ao envase,  acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de leite para o consumo 

humano direto, facultando-se a transferência, a manipulação, a fabricação, a maturação, o 

fracionamento, a ralação, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de 

derivados lácteos, sendo também permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial. 

§ 4º Para os fins deste Regulamento, entende-se por queijaria o estabelecimento 
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localizado em propriedade rural destinado à fabricação de queijos tradicionais com 

características específicas, elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção, que 

envolva as etapas de fabricação, maturação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e 

expedição, e que encaminhe o produto a uma fábrica de laticínios ou usina de beneficiamento, 

caso não realize o processamento completo do queijo. 

CAPÍTULO V 

DOS ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ABELHAS E DERIVADOS 

Art. 12. Os estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados são classificados em: 

I - unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas; e 

II - entreposto de beneficiamento de produtos de abelhas e derivados. 

§ 1º Para os fins deste Regulamento, entende-se por unidade de extração e 

beneficiamento de produtos de abelhas o estabelecimento destinado ao recebimento de 

matérias-primas de produtores rurais, à extração, ao acondicionamento, rotulagem, 

armazenagem e expedição dos produtos de abelhas, facultando-se o beneficiamento e o 

fracionamento. 

§ 2º Para os fins deste Regulamento, entende-se por entreposto de beneficiamento de 

produtos de abelhas e derivados o estabelecimento destinado à recepção, classificação, ao 

beneficiamento, industrialização, ao acondicionamento, rotulagem, armazenagem e à expedição 

de produtos e matérias-primas pré-beneficiadas provenientes de outros estabelecimentos de 

produtos de abelhas e derivados, facultando-se a extração de matérias-primas recebidas de 

produtores rurais. 

§ 3º É permitida a recepção de matéria prima previamente extraída pelo produtor rural, 

desde que atendido o disposto neste Regulamento e em normas complementares. 
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CAPÍTULO VI 

DOS ESTABELECIMENTOS DE ARMAZENAGEM 

Art. 13. Os estabelecimentos de armazenagem são classificados em: 

I - entreposto de produtos de origem animal; e 

II - casa atacadista. 

§ 1º Entende-se por entreposto de produtos de origem animal o estabelecimento 

destinado exclusivamente à recepção, armazenagem e expedição de produtos de origem animal, 

comestíveis ou não comestíveis, que necessitem ou não de conservação pelo emprego de frio 

industrial, dotado de instalações específicas para realização de reinspeção. 

§ 2º Entende-se por casa atacadista o estabelecimento registrado no órgão regulador da 

saúde que receba e armazene produtos de origem animal procedentes do comércio 

interestadual ou internacional prontos para comercialização, acondicionados e rotulados, para 

efeito de reinspeção. 

§ 3º Nos estabelecimentos citados nos §§ 1º e 2º deste artigo, não serão permitidos 

quaisquer trabalhos de manipulação, de fracionamento ou de reembalagem. 

CAPÍTULO VII 

DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS 

Art. 14. Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento que não esteja 

completamente instalado e equipado para a finalidade a que se destine, conforme projeto 

aprovado pelo SIM. 

Parágrafo único. As instalações e os equipamentos de que trata o caput do art. 11 deste 

decreto compreendem as dependências mínimas, os equipamentos e os utensílios diversos, em 

face da capacidade de produção de cada estabelecimento e do tipo de produto elaborado. 

Art. 15. O estabelecimento de produtos de origem animal deve dispor das seguintes 
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condições básicas e comuns, respeitadas as particularidades tecnológicas cabíveis, sem prejuízo 

de outros critérios estabelecidos em normas complementares: 

I - localização em pontos distantes ou isolados de fontes emissoras de mau cheiro e de 

potenciais contaminantes; 

II - localização em terreno com área suficiente para circulação e fluxo de veículos de 

transporte; 

III - área delimitada e suficiente para construção das instalações industriais e das demais 

dependências; 

IV - pátio e vias de circulação pavimentados e perímetro industrial em bom estado de 

conservação e limpeza; 

V - dependências compatíveis com a finalidade do estabelecimento e apropriadas para 

obtenção, recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, 

conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento ou expedição de 

matérias-primas e produtos comestíveis ou não comestíveis; 

VI - dependências e instalações industriais de produtos comestíveis separadas por 

paredes inteiras daquelas que se destinem ao preparo de produtos não comestíveis e daquelas 

não relacionadas com a produção; 

VII - dependências, instalações ou local identificado para armazenagem de ingredientes, 

aditivos, coadjuvantes de tecnologia, embalagens, rotulagem, materiais de higienização, 

produtos químicos e substâncias utilizadas no controle de pragas; 

VIII - ordenamento das dependências, das instalações e dos equipamentos, para evitar 

estrangulamentos no fluxo operacional e prevenir a contaminação cruzada; 

IX - paredes e separações revestidas ou impermeabilizadas ou construídas com material 

impermeável para facilitar a higienização; 

X - pé-direito com altura suficiente para permitir a disposição adequada dos 
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equipamentos e atender às condições higiénico-sanitárias e tecnológicas específicas para suas 

finalidades; 

XI - forro nas dependências onde se realizem trabalhos de recepção, manipulação e 

preparo de matérias-primas e produtos comestíveis; 

XII - pisos impermeabilizados com material de fácil higienização, construídos de forma a 

facilitar a coleta das águas residuais e a sua drenagem para seus efluentes sanitários e 

industriais; 

XIII - ralos de fácil higienização e sifonados; 

XIV - barreiras sanitárias que possuam equipamentos e utensílios específicos nos 

acessos à área de produção e pias para a higienização de mãos nas áreas de produção; 

XV - janelas, portas e demais aberturas construídas e protegidas de forma a prevenir a 

entrada de vetores e pragas e evitar o acúmulo de sujidades; 

XVI - dispor de luz natural e artificial abundantes, bem como de ventilação suficiente em 

todas as dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis, de modo a 

evitar que os raios solares prejudiquem a natureza dos trabalhos nestas dependências; 

XVII - equipamentos, mesas, bancadas e utensílios resistentes à corrosão, de fácil 

higienização e atóxicos que não permitam o acúmulo de resíduos; 

XVIII - equipamentos ou instrumentos de controle de processo de fabricação calibrados 

e aferidos e considerados necessários para o controle técnico e sanitário da produção; 

XIX - dependência ou local identificado para higienização de recipientes utilizados no 

transporte de matérias-primas e produtos; 

XX - equipamentos e utensílios exclusivos para produtos não comestíveis e identificados 

na cor vermelha; 

XXI - rede de abastecimento de água com instalações para armazenamento e 
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distribuição, em volume suficiente para atender às necessidades industriais e sociais e, quando 

for o caso, instalações para tratamento de água; 

XXII - água potável nas áreas de produção industrial; 

XXIII - rede diferenciada e identificada para água não potável, quando a água for 

utilizada para outras aplicações, de forma que não ofereça risco de contaminação aos produtos; 

XXIV - rede de esgoto projetada e construída de forma a permitir a higienização dos 

pontos de coleta de resíduos, dotada de dispositivos e equipamentos destinados a prevenir a 

contaminação das áreas industriais; 

XXV - vestiários e sanitários em número proporcional ao quantitativo de funcionários, 

com fluxo interno adequado, podendo estar instalado em construção ou habitação próxima ao 

local de produção; 

XXVI - local para realização das refeições, de acordo com o previsto em legislação 

específica dos órgãos competentes; 

XXVII - locais e equipamentos que possibilitem a realização das atividades de inspeção e 

de fiscalização sanitárias; 

XXVIII - água fria e quente nas dependências de manipulação e preparo de produtos, 

quando necessário tecnologicamente; 

XXIX - dispor de instalações de frio suficiente e adequada conforme necessário e 

dispositivos de controle de temperatura nos equipamentos resfriadores e congeladores, nos 

túneis, nas câmaras, nas antecâmaras e nas dependências de trabalho industrial; 

XXX - instalações ou equipamentos para recepção, armazenamento e expedição dos 

resíduos não comestíveis; 

XXXI - local, equipamentos e utensílios destinados à realização de ensaios laboratoriais, 

se necessário; 
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XXXII - gelo de fabricação própria ou adquirido de terceiros, se necessário; 

XXXIII - dependência específica dotada de ar filtrado e pressão positiva, se necessário; 

XXXIV - equipamentos apropriados para a produção de vapor, se necessário; e 

XXXV - laboratório adequadamente equipado, caso necessário, para a garantia da 

qualidade e da inocuidade do produto. 

Art. 16. Os estabelecimentos de pescado e derivados, respeitadas as particularidades 

tecnológicas cabíveis, também devem dispor de: 

I - cobertura que permita a proteção do pescado durante as operações de descarga nos 

estabelecimentos; e 

II - câmara de espera e equipamento de lavagem do pescado nos estabelecimentos que 

o recebam diretamente da produção primária. 

Art. 17. Os estabelecimentos de ovos e derivados, respeitadas as particularidades 

tecnológicas cabíveis de cada estabelecimento, também devem dispor de instalações e 

equipamentos para a ovoscopia e para a classificação dos ovos. 

Art. 18. Os estabelecimentos de leite e derivados, respeitadas as particularidades 

tecnológicas cabíveis, também devem dispor de: 

I - instalações e equipamentos para a ordenha, separados fisicamente das dependências 

industriais, no caso de granja leiteira; e 

II - instalações de ordenha separadas fisicamente da dependência para fabricação de 

queijo, no caso das queijarias. 

Parágrafo único. Quando a queijaria não realizar o processamento completo do queijo, a 

fábrica de laticínios ou usina de beneficiamento será corresponsável por garantir a inocuidade do 

produto por meio da implantação e do monitoramento de programas de sanidade do rebanho e 

de programas de autocontroles. 
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Art. 19. Os estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados classificados como 

unidade de extração de produtos de abelhas e derivados poderão ser instalados em veículos 

providos de equipamentos e instalações que atendam às condições higiénico-sanitárias e 

tecnológicas, constituindo- se em uma unidade móvel. 

Art. 20. O SIM poderá exigir alterações na planta industrial, nos processos produtivos e 

no fluxograma de operações, com o objetivo de assegurar a execução das atividades de inspeção 

e garantir a inocuidade do produto e a saúde do consumidor. 

Art. 21. A estrutura física, as dependências, particularidades tecnológicas, 

equipamentos e fluxo dos estabelecimentos industriais e agroindustriais de produtos de origem 

animal, deverão observar a garantia do mínimo risco de disseminação de doenças para a saúde 

animal, de pragas e de agentes microbiológicos, físicos e químicos prejudiciais à saúde pública e 

aos interesses dos consumidores. 

§ 1º Deverá ser observada a particularidade do processo produtivo industrial de cada 

estabelecimento, considerando-se também métodos industriais, artesanais ou não, avaliação de 

risco, volume de produção e origem e segurança da matéria prima. 

§ 2º A aplicação de tecnologias poderá ser sublimada, substituída ou adaptada 

conforme avaliação do risco, depois de observado o tamanho, tipo, processo, área, local, fluxo e 

capacidade produtiva de cada estabelecimento. 

Art. 22. Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão assegurar que todas as etapas 

de fabricação dos produtos de origem animal sejam realizadas de forma higiênica, a fim de se 

obter produtos que atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem risco à saúde, à 

segurança e ao interesse do consumidor. 

Art. 23. As instalações, os equipamentos e os utensílios dos estabelecimentos devem 

ser mantidos em condições de higiene antes, durante e após a realização das atividades 

industriais. 

Parágrafo único. Os procedimentos de higienização devem ser realizados regularmente 

e sempre que necessário, respeitando-se as particularidades de cada setor industrial, de forma a 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 

14 
 
 

evitar a contaminação dos produtos de origem animal. 

Art. 24. Os estabelecimentos devem possuir programa eficaz e contínuo de controle 

integrado de pragas e vetores. 

Art. 25. As matérias-primas, os insumos e os produtos devem ser mantidos em 

condições que previnam contaminações durante todas as etapas de elaboração, desde a 

recepção até a expedição, incluído o transporte. 

Art. 26. Os reservatórios de água devem ser protegidos de contaminação externa e 

higienizados regularmente e sempre que for necessário. 

Art. 27. As fábricas de gelo e os silos utilizados para seu armazenamento devem ser 

regularmente higienizados e protegidos contra contaminação. 

Art. 28. Será permitida a armazenagem de produtos de origem animal comestíveis de 

natureza distinta em uma mesma câmara, desde que seja feita com a devida identificação, que 

não ofereça prejuízos à inocuidade e à qualidade dos produtos e que haja compatibilidade em 

relação à temperatura de conservação, ao tipo de embalagem ou ao acondicionamento. 

Art. 29. Será permitida a utilização de instalações e equipamentos destinados à 

fabricação de produtos de origem animal para a elaboração e armazenagem de produtos que 

não estejam sujeitos ao registro no SIM, desde que não haja prejuízo das condições higiénico-

sanitárias e da segurança dos produtos sob inspeção, ficando a permissão condicionada à 

avaliação dos perigos associados a cada produto. 

Art. 30. O abate de diferentes espécies em um mesmo estabelecimento pode ser 

realizado, desde que as instalações e equipamentos atendam às exigências técnicas específicas 

para cada espécie, sem prejuízo dos diferentes fluxos operacionais. 

Parágrafo único. O abate de que trata este artigo pode ser realizado desde que seja 

evidenciada a completa segregação entre as diferentes espécies e seus respectivos produtos 

durante todas as etapas do processo operacional, respeitadas as particularidades de cada 

espécie, inclusive quanto à higienização das instalações e dos equipamentos. 
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Art. 31. Os produtos de origem animal podem ser reinspecionados sempre que 

necessário antes de sua liberação para consumo. 

Parágrafo único. As matérias-primas e os produtos de origem animal submetidos à 

reinspeção, os critérios de amostragem e os demais procedimentos serão definidos em norma 

complementar. 

Art. 32. O pedido de registro das propriedades e estabelecimentos obedecerá às 

seguintes etapas: 

I - solicitação, feita pelo interessado, de vistoria inicial do terreno e/ou das instalações; 

II - inspeção prévia do terreno e/ou das instalações, com emissão do "Termo de Vistoria 

Técnica" por médico veterinário do órgão de inspeção ou Fiscalização Sanitária Municipal, 

informando a situação em relação ao terreno, estado de instalações e equipamentos, bem como 

das redes de abastecimento de água e de esgoto, descrevendo a sua procedência e escoadouro e 

apontando as exigências porventura existentes; e 

III - apresentação do croqui da propriedade ou do estabelecimento, com metragem, 

identificação das dependências e localização dos equipamentos, visando a análise quanto as 

condições de viabilidade e operacionalidade, bem como as eventuais modificações a serem 

feitas. 

Art. 33. Cumpridas as exigências constantes da legislação aplicável a matéria, o órgão 

de inspeção municipal aprovará o registro do estabelecimento e expedirá o “TÍTULO DE 

REGISTRO”. 

Parágrafo único. Após aprovado o registro do estabelecimento, a aprovação de produtos 

e seus respectivos rótulos deverá ser concluída e cópia destes mantidas em arquivo do Serviço de 

Inspeção Municipal. 

Art. 34. Qualquer ampliação, remodelação ou construção nas propriedades e 

estabelecimentos registrados, tanto de suas dependências como das instalações, só pode ser 

feita após análise e aprovação prévia dos projetos pelo órgão de inspeção municipal. 
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Art. 35. Para fins deste Regulamento, nenhuma modificação nos atos constitutivos das 

sociedades ou na inscrição do empresário individual, prevista na legislação federal ou estadual 

aplicável, deve ser feita sem que concomitantemente seja realizada a competente transferência 

de responsabilidade do registro para o novo sócio ou adquirente ou requerido o seu 

cancelamento junto ao órgão de inspeção municipal. 

§ 1º As modificações nos atos constitutivos das sociedades ou na inscrição do 

empresário individual que importem na alteração de sua titularidade, transferem ao novo sócio 

ou adquirente a responsabilidade pelo cumprimento de todas as exigências anteriormente 

formuladas pelo órgão de inspeção municipal, independentemente de outras que sejam 

determinadas. 

§ 2º As modificações nos atos constitutivos das sociedades ou na inscrição do 

empresário individual que importem na transferência de responsabilidade deverão obedecer aos 

dispositivos aplicáveis ao registro de novas propriedades ou estabelecimentos. 

§ 3º Enquanto não efetivada a transferência de que trata este artigo a responsabilidade 

será solidária entre os antigos e os novos titulares das empresas individuais de responsabilidade 

limitada, empresários individuais, microempresário, microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedades empresariais. 

Art. 36. Qualquer propriedade ou estabelecimento que interrompa seu funcionamento 

deve comunicar imediatamente, por escrito, ao órgão de inspeção municipal e só poderá 

reiniciar suas atividades mediante inspeção prévia de todas as dependências, instalações e 

equipamentos. 

Art. 37. Nas hipóteses em que a inspeção municipal constatar a industrialização, 

manipulação e transporte de produtos de origem animal, sem que as propriedades e 

estabelecimentos estejam registrados na forma prescrita por este Regulamento, ou por 

legislação específica, deverá notificar a infração aos órgãos e autoridades competentes para 

eventual apuração de responsabilidade e aplicação de sanções cabíveis. 
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CAPÍTULO VIII 

DO PESSOAL 

Art. 38. O pessoal que trabalhe com produtos comestíveis deve usar uniforme 

compatível com o tipo de atividade e a critério da inspeção, de cor clara e limpo, ficando vedada 

a sua utilização fora da propriedade ou do estabelecimento. 

Art. 39. Sem prejuízo do disposto em legislação complementar, é proibido ao pessoal 

que manipule produtos comestíveis: 

I - deixar de submeter-se a exames médicos anuais, ou sempre que necessário, que os 

habilitem a manipular alimentos; 

II - apresentar-se para o serviço com sintomas ou doenças infecciosas, abscessos ou 

supurações cutâneas; 

III - praticar qualquer ato que de alguma forma possa contaminar o alimento, tais como 

fumar ou cuspir; 

IV - usar adornos; e 

V - apresentar qualquer tamanho de barba. 

CAPÍTULO IX 

DA HIGIENE DAS PROPRIEDADES E ESTABELECIMENTOS 

Art. 40. As dependências e equipamentos das propriedades e estabelecimentos devem 

ser mantidos em condições de higiene, antes, durante e após a realização dos trabalhos 

industriais e as águas residuais devem ter destino conveniente, podendo o órgão de inspeção 

municipal determinar o tratamento artificial antes do seu despejo. 

Art. 41. Os pisos e as paredes do estabelecimento, assim como os equipamentos, 

utensílios e instrumentos de trabalho, devem ser limpos ou lavados diariamente e desinfetados 

pelo emprego de substâncias previamente aprovadas pelo órgão competente, quando for o caso. 
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Art. 42. Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de pragas, tais como insetos e 

roedores, através da implantação do Programa de Controle Integrado de Pragas realizado por 

profissionais credenciados de firmas especializadas, registradas no órgão competente, nas 

dependências não destinadas à manipulação ou ao depósito de produtos comestíveis, mediante 

conhecimento do órgão de inspeção municipal. 

Art. 43. É proibido fazer refeições nos locais onde se realizem trabalhos industriais, bem 

como depositar produtos, objetos e materiais estranhos à finalidade da dependência, ou ainda 

guardar roupas de qualquer natureza. 

Art. 44. É proibido estocar, nas salas de recebimento, manipulação, fabricação, nos 

depósitos de produtos e nas câmaras frigoríficas ou de cura, material estranho aos trabalhos da 

dependência. 

Art. 45. Não é permitido o acondicionamento de matérias-primas e produtos 

destinados à alimentação humana em veículos de transporte ou em recipientes que tenham 

servido a produtos não comestíveis. 

Art. 46. O órgão de inspeção municipal determinará, sempre que julgar necessário, a 

substituição, raspagem, pintura ou reforma em pisos, paredes, teto e equipamentos. 

Art. 47. As caixas de sedimentação de substâncias residuais devem ser frequentemente 

limpas e inspecionadas. 

CAPÍTULO X 

DO TRANSPORTE E DO TRÂNSITO DOS PRODUTOS 

Art. 48. O transporte de produtos de origem animal deve ser feito em veículos 

apropriados e fechados, acondicionados higienicamente em recipientes adequados. 

Art. 49. O transporte deve estar provido de isolamento térmico e/ou dotados de 

unidade frigorífica, conforme necessidade técnica e de conservação do alimento a ser 

transportado. 
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Parágrafo único. O alimento poderá ser transportado com produtos ou mercadorias de 

outra natureza quando estiverem devidamente protegidos e não haver risco de contaminação ou 

incorporação de odores ou outros elementos que possam interferir na inocuidade e segurança 

deles. 

Art. 50. As matérias-primas e os produtos de origem animal, quando devidamente 

rotulados e procedentes de estabelecimentos sob inspeção federal ou estadual, têm livre 

trânsito e podem ser expostos ao consumo ou serem utilizados pelos estabelecimentos do 

município de Duque de Caxias, bem como de outros estabelecimentos devidamente registrados 

no SIM. 

Art. 51. Os produtos de origem animal, procedentes de propriedades ou 

estabelecimentos registrados no órgão de inspeção municipal, poderão ser comercializados em 

todo o território nacional, desde que haja a habilitação do SIM ao Sistema Brasileiro de Inspeção 

(SISBI). 

Parágrafo único. O estabelecimento registrado no SIM, poderá, em qualquer momento, 

solicitar a adesão diretamente ao Serviço de Inspeção Federal (SIF), sem prejuízos de seu Registro 

no SIM. 

TÍTULO III 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PROPRIEDADES E ESTABELECIMENTOS 

Art. 52. Os responsáveis pelas propriedades e estabelecimentos ficam obrigados a: 

I - cumprir e fazer cumprir todas as exigências contidas neste Regulamento;  

II - disponibilizar, sempre que necessário, nos estabelecimentos sob inspeção em caráter 

permanente, o apoio administrativo e o pessoal para auxiliar na execução dos trabalhos de 

inspeção post mortem; 

III - disponibilizar instalações, equipamentos e materiais julgados indispensáveis aos 

trabalhos de inspeção e fiscalização; 
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IV - fornecer os dados estatísticos e nosográficos de interesse do SIM; 

V - quando se tratar de estabelecimento sob inspeção em caráter permanente, 

comunicar ao SIM a realização de atividades de abate e o horário de início e de provável 

conclusão, com antecedência de, no mínimo, setenta e duas horas; 

VI - dispor de controle de temperaturas das matérias-primas, dos produtos, do ambiente 

e do processo tecnológico empregado, conforme estabelecido em normas complementares; 

VII - manter registros auditáveis da recepção de animais, matérias-primas e insumos, 

especificando procedência, quantidade e qualidade, controles do processo de fabricação, 

produtos fabricados, estoque, expedição e destino; 

VIII - manter equipe regularmente treinada e habilitada para execução das atividades do 

estabelecimento;  

IX - garantir o acesso de representantes do SIM a todas as instalações do 

estabelecimento para a realização dos trabalhos de inspeção, fiscalização, supervisão, auditoria, 

coleta de amostras, verificação de documentos e outros procedimentos inerentes a inspeção e a 

fiscalização industrial e sanitária previstos neste Decreto; 

X - dispor de programa de recolhimento dos produtos por ele elaborados e 

eventualmente expedidos, nos casos de: 

a) constatação de não conformidade que possa incorrer em risco à saúde; 

b) adulteração; 

XI - manter as instalações, os equipamentos e os utensílios em condições de 

manutenção adequadas para a finalidade a que se destinam; 

XII - comunicar ao SIM: 

a) com antecedência de, no mínimo, cinco dias úteis, a pretensão de realizar atividades 

de abate em dias adicionais à sua regularidade operacional, com vistas à avaliação da 
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autorização, quando se tratar de estabelecimento sob caráter de inspeção permanente; e 

b) a paralisação ou o reinício, parcial ou total, das atividades industriais. 

Art. 53. Serão feitas coletas de amostras para Análises Fiscais e avaliação dos resultados 

microbiológicos, físico-químicos e demais que se fizerem necessários para a verificação da 

conformidade dos processos produtivos ou dos produtos de origem animal, podendo abranger 

também aqueles existentes nos mercados de consumo. 

§ 1º As despesas e medidas decorrentes do envio para a execução das Análises Fiscais, 

como Análises de Prova, Contraprova, Testemunho, e da verificação de higiene dos 

equipamentos, deverão ser de responsabilidade exclusiva da empresa proprietária do produto ou 

dos equipamentos. 

§ 2º As análises serão realizadas em laboratórios credenciados pelo SIM e devem utilizar 

técnicas e métodos acreditados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Art. 54. Os estabelecimentos devem dispor de programas de autocontrole 

desenvolvidos, implantados, mantidos, monitorados e verificados por eles mesmos, contendo 

registros sistematizados e auditáveis que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-

sanitários e tecnológicos estabelecidos neste Decreto e em normas complementares, com vistas 

a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, desde a 

obtenção e a recepção da matéria-prima, dos ingredientes e dos insumos, até a expedição 

destes. 

Parágrafo único. Os programas de autocontrole devem incluir, entre outros, o bem-estar 

animal, quando aplicável, as BPF, o PPHO, controle de temperaturas, mecanismo de 

rastreabilidade,  recolhimento, controle de recepção, estoque, produção, expedição e a APPCC, 

ou outra ferramenta equivalente reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento ou Secretaria Estadual de Agricultura. 

Art. 55. Nenhum estabelecimento previsto neste Regulamento pode ser alienado, 

alugado ou arrendado, sem que, concomitantemente, seja feita a comunicação ou transferência 

do registro junto ao SIM. 
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Parágrafo único. A comunicação que trata o caput deste artigo, deverá ser feita 

oficialmente ao Diretor do SIM, que após análise indicará o deferimento ou não, bem como 

eventuais documentos a serem anexados ao Processo de registro existente e anteriormente 

aprovado. 

Art. 56. O processo de transferência obedecerá, no que for aplicável, o mesmo critério 

estabelecido para o registro. 

Art. 57. Os estabelecimentos só podem expor à venda e distribuir produtos que: 

I - não representem risco à saúde pública; 

II - não tenham sido adulterados; e 

III - atendam às especificações aplicáveis estabelecidas neste Decreto ou em normas 

complementares. 

TÍTULO IV 

DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA 

Art. 58. Nos estabelecimentos sob inspeção Municipal, é permitido o abate de suídeos, 

aves domésticas e peixes, atendido o disposto neste Decreto e em normas complementares. 

CAPÍTULO I 

DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE CARNES E DERIVADOS 

Art. 59. Os estabelecimentos de abate são responsáveis por garantir a identidade, a 

qualidade e a rastreabilidade dos produtos, desde sua obtenção na produção primária até a 

recepção no estabelecimento, incluído o transporte.        
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Seção I 

Da inspeção ante mortem 

Art. 60. O recebimento de animais para abate em qualquer dependência do 

estabelecimento deve ser feito com prévio conhecimento do SIM. 

Art. 61. É vedado o abate de animais desacompanhados de documentos de trânsito. 

§ 1º Nos casos em que o peixe seja produzido e industrializado na mesma propriedade, 

fica dispensado da apresentação do documento de trânsito e da inspeção ante mortem. 

§ 2º Nos casos de suspeita de uso de substâncias proibidas ou de falta de informações 

sobre o cumprimento do prazo de carência de produtos de uso veterinário, o SIM poderá 

apreender os lotes de animais ou os produtos, proceder à coleta de amostras e adotar outros 

procedimentos que respaldem a decisão acerca de sua destinação. 

Art. 62. É obrigatória a realização do exame ante mortem dos animais destinados ao 

abate por servidor competente do SIM. 

§ 1º O exame de que trata o caput deste artigo compreende a avaliação documental, do 

comportamento e do aspecto do animal e dos sintomas de doenças de interesse para as áreas de 

saúde animal e de saúde pública, atendido o disposto neste Decreto e em normas 

complementares. 

§ 2º Qualquer caso suspeito implica a identificação e o isolamento dos animais 

envolvidos. Quando necessário, se procederá ao isolamento de todo o lote, sendo o mesmo 

submetido à avaliação pelo fiscal do SIM com formação em Medicina Veterinária ou por médico 

veterinário integrante da equipe do serviço de inspeção, que poderá compreender exame clínico, 

necropsia ou outros procedimentos com a finalidade de diagnosticar e determinar a destinação, 

aplicadas ações de saúde animal quando o caso exigir. 

Art. 63. Na inspeção ante mortem, quando forem identificados animais suspeitos de 

zoonoses ou enfermidades infectocontagiosas, ou animais que apresentem reação inconclusiva 
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ou positiva em testes diagnósticos para essas enfermidades, o abate deve ser realizado em 

separado dos demais animais, adotadas as medidas profiláticas cabíveis. 

Art. 64. Quando houver suspeita de doenças infectocontagiosas de notificação imediata 

determinada pelo serviço oficial de saúde animal, além das medidas já estabelecidas, cabe ao 

SIM: 

I - notificar o serviço oficial de saúde animal, primeiramente na área de jurisdição do 

estabelecimento; 

II - isolar os animais suspeitos e manter o lote sob observação enquanto não houver 

definição das medidas epidemiológicas de saúde animal a serem adotadas; e 

III - determinar a imediata desinfecção dos locais, dos equipamentos e dos utensílios 

que possam ter entrado em contato com os resíduos dos animais ou qualquer outro material que 

possa ter sido contaminado, atendidas as recomendações estabelecidas pelo serviço oficial de 

saúde animal. 

Art. 65. Quando no exame ante mortem forem constatados casos isolados de doenças 

não contagiosas que permitam o aproveitamento condicional ou impliquem a condenação total 

do animal, este deve ser abatido por último ou em instalações específicas para este fim. 

Art. 66. As fêmeas em gestação adiantada ou com sinais de parto recente, não 

portadoras de doença infectocontagiosa, podem ser retiradas do estabelecimento para melhor 

aproveitamento, observados os procedimentos definidos pelo serviço de saúde animal. 

Parágrafo único. As fêmeas com sinais de parto recente ou aborto somente poderão ser 

abatidas após no mínimo dez dias, contados da data do parto, desde que não sejam portadoras 

de doença infectocontagiosa, caso em que serão avaliadas de acordo com este Decreto e com as 

normas complementares. 

Art. 67. Os animais de abate que apresentem hipotermia ou hipertermia podem ser 

condenados, levando-se em consideração as condições climáticas, de transporte e os demais 

sinais clínicos apresentados, conforme dispõem normas complementares. 
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Art. 68. A existência de animais mortos ou impossibilitados de locomoção em veículos 

transportadores que estejam nas instalações para recepção e acomodação de animais ou em 

qualquer dependência do estabelecimento deve ser imediatamente levada ao conhecimento do 

SIM, para que sejam providenciados a necropsia ou o abate de emergência e sejam adotadas as 

medidas que se façam necessárias, respeitadas as particularidades de cada espécie. 

§ 1º O lote de animais no qual se verifique qualquer caso de morte natural só deve ser 

abatido depois do resultado da necropsia. 

§ 2º A necropsia de aves e suídeos será realizada, por Fiscal Municipal do SIM com 

formação em Medicina Veterinária ou por médico veterinário integrante da equipe do serviço de 

inspeção. 

Art. 69. As carcaças de animais que tenham morte acidental nas dependências do 

estabelecimento, desde que imediatamente sangrados, poderão ser destinadas ao 

aproveitamento condicional após exame post mortem, a critério do Fiscal Municipal do SIM com 

formação em Medicina Veterinária ou do médico veterinário integrante da equipe do serviço de 

inspeção municipal.   

Art. 70. Animais mortos acidentalmente no transporte, necropsiados, condenados, 

carcaças e vísceras condenadas e os seus resíduos devem ser: 

I - incinerados; 

II - autoclavados em equipamento próprio; 

III - destinados aos estabelecimentos que os processem, a critério do Fiscal Municipal do 

SIM com formação em Medicina Veterinária ou por médico veterinário integrante da equipe do 

serviço de inspeção; ou 

IV - submetidos a tratamento reconhecido cientificamente e que assegure a destruição 

do possível agente infeccioso ou contagioso, se for o caso. 
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Art. 71. As necropsias, independentemente de sua motivação, devem ser realizadas em 

local isolado da matança e dos demais animais, sendo o local e equipamento utilizado em todo o 

processo desinfetado logo em seguida. 

Art. 72. O SIM levará ao conhecimento do serviço oficial de saúde animal o resultado 

das necropsias que evidenciarem doenças infectocontagiosas e remeterá, quando necessário, 

material para diagnóstico, conforme legislação de saúde animal. 

Art. 73. Os estabelecimentos de carnes e derivados, respeitadas as particularidades 

tecnológicas cabíveis, também devem dispor de: 

I - instalações e equipamentos para recepção e acomodação dos animais, com vistas ao 

atendimento dos preceitos de bem-estar animal, localizados a uma distância que não 

comprometa a inocuidade dos produtos; 

II - instalações ou local específico para exame e isolamento de animais doentes ou com 

suspeita de doença; 

III - equipamentos para higienização e desinfecção de veículos transportadores de 

animais; e 

IV - instalações ou equipamentos apropriados para recebimento, tratamento, 

armazenamento e expedição de produtos não comestíveis, quando necessário. 

Parágrafo único. Entende-se por tratamento de produtos não comestíveis a 

compostagem ou outra forma reconhecida cientificamente para desestabilizar ou permitir a 

reutilização na forma de adubo ou ainda como combustível, não sendo permitida a 

comercialização destes. 

Seção II 

Do Abate Dos Animais 

Art. 74. É proibido o abate de animais que não tenham permanecido em descanso, 

jejum e dieta hídrica, respeitadas as particularidades de cada espécie e as situações emergenciais 

que comprometem o bem-estar animal. 
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Art. 75. Os animais que chegam ao estabelecimento em condições precárias de saúde, 

impossibilitados ou não de atingirem a dependência de abate por seus próprios meios, e os que 

foram excluídos do abate normal após exame ante mortem, devem ser submetidos ao abate de 

emergência. 

Art. 76. O abate de emergência será realizado na presença de Fiscal do SIM com 

formação em Medicina Veterinária ou de médico veterinário integrante da equipe do serviço de 

inspeção. 

Parágrafo único. Na impossibilidade do acompanhamento do abate de emergência por 

profissional de que trata o caput deste artigo, o estabelecimento realizará o sacrifício do animal 

por método humanitário e o segregará para posterior realização da necropsia.     

Art. 77. Nos casos de dúvida no diagnóstico de processo septicêmico, o SIM deve 

realizar coleta de material para análise laboratorial, principalmente quando houver inflamação 

dos intestinos, das articulações, dos pulmões, da pleura, do peritônio ou das lesões supuradas e 

gangrenosas. 

Art. 78. São considerados impróprios para consumo humano os animais que, abatidos 

de emergência, se enquadrem nos casos de condenação previstos neste Decreto ou em normas 

complementares. 

Art. 79. As carcaças de animais abatidos de emergência que não foram condenadas 

podem ser destinadas ao aproveitamento condicional ou, não havendo qualquer 

comprometimento sanitário, poderão ser liberadas para o consumo humano. 

Art. 80. Só é permitido o abate de animais com o emprego de métodos humanitários, 

utilizando-se de prévia insensibilização, baseada em princípios científicos, seguida de imediata 

sangria. 

§ 1º Os métodos empregados para cada espécie animal serão estabelecidos em normas 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
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§ 2º É facultado o abate de animais de acordo com preceitos religiosos, desde que seus 

produtos sejam destinados total ou parcialmente ao consumo por comunidade religiosa que os 

requeira. 

Art. 81. Antes de chegar à dependência de abate, os animais devem passar por banho 

de aspersão com água suficiente ou processo equivalente para promover a limpeza e a remoção 

de sujidades, respeitadas as particularidades de cada espécie. 

Art. 82. A sangria deve ser a mais completa possível e realizada com o animal suspenso 

pelos membros posteriores ou com o emprego de outro método aprovado pelo Departamento 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA. 

Parágrafo único. Nenhuma manipulação pode ser iniciada antes que o sangue tenha 

escoado o máximo possível, respeitado o período mínimo de sangria previsto em normas 

complementares. 

Art. 83. As aves podem ser depenadas: 

I - a seco; 

II - após escaldagem em água previamente aquecida e com renovação contínua ou 

periodicidade determinada pelo SIM; ou 

III - por outro processo autorizado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal do MAPA. 

Art. 84. Sempre que for entregue para o consumo com pele, é obrigatória a depilação 

completa de toda a carcaça de suídeos pela prévia escaldagem em água quente ou processo 

similar aprovado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA. 

§ 1º A operação depilatória pode ser completada manualmente ou com a utilização de 

equipamento apropriado e as carcaças devem ser lavadas após a execução do processo. 

§ 2º É proibido o chamuscamento de suídeos sem escaldagem e depilação prévias. 
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§ 3º É obrigatória a renovação contínua da água nos sistemas de escaldagem dos 

suídeos. 

§ 4º Pode ser autorizado o emprego de coadjuvantes de tecnologia na água de 

escaldagem, conforme critérios definidos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal do MAPA. 

Art. 85. A evisceração deve ser realizada em local que permita pronto exame das 

vísceras, de forma que não ocorram contaminações. 

§ 1º Caso ocorra retardamento da evisceração, as carcaças e vísceras serão julgadas de 

acordo com o disposto em normas complementares. 

§ 2º O SIM deve aplicar as medidas estabelecidas na Seção III, do Capítulo I, do Título V, 

do Decreto nº 9.031, de 2017, no caso de contaminação das carcaças e dos órgãos no momento 

da evisceração. 

Art. 86. Deve ser mantida a correspondência entre as carcaças, as partes das carcaças e 

suas respectivas vísceras até o término do exame post mortem pelo SIM. 

§ 1º É vedada a realização de operações de toalete antes do término do 

exame post mortem. 

§ 2º É de responsabilidade do estabelecimento a manutenção da correlação entre a 

carcaça e as vísceras e o sincronismo entre estas nas linhas de inspeção. 

Art. 87. Todas as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos e as vísceras devem ser 

previamente resfriados ou congelados, dependendo da especificação do produto, antes de 

serem armazenados em câmaras frigoríficas onde já se encontrem outras matérias-primas. 

Art. 88. As carcaças ou as partes das carcaças, quando submetidas a processo de 

resfriamento pelo ar, devem ser penduradas em câmaras frigoríficas, respeitadas as 

particularidades de cada espécie, e dispostas de modo que haja suficiente espaço entre cada 

peça e entre elas e as paredes, as colunas e os pisos. 
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Parágrafo único. É proibido depositar carcaças e produtos diretamente sobre o piso. 

Seção III 

Dos Aspectos Gerais Da Inspeção Post Mortem 

Art. 89. Nos procedimentos de inspeção post mortem, o Fiscal do SIM com formação 

em Medicina Veterinária ou o médico veterinário integrante da equipe do serviço de inspeção 

poderão ser assistidos por Agentes de Inspeção ou por auxiliares de inspeção devidamente 

capacitados. 

Parágrafo único. A equipe de inspeção deve ser suficiente para a execução das 

atividades. 

Art. 90. A inspeção post mortem consiste no exame da carcaça, das partes da carcaça, 

das cavidades, dos órgãos, dos tecidos e dos linfonodos, realizado por visualização, palpação, 

olfação e incisão, quando necessário, e demais procedimentos definidos para cada espécie 

animal. 

Art. 91. Todos os órgãos e as partes das carcaças devem ser examinados na 

dependência de abate, imediatamente depois de removidos das carcaças, assegurada sempre a 

correspondência entre eles. 

Art. 92. As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 

anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais órgãos podem ser 

condenados ou liberados nas linhas de inspeção, observado o disposto em normas 

complementares do MAPA. 

Art. 93. Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 

inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 

para os demais órgãos devem ser desviados para o Departamento de Inspeção Final para que 

sejam examinados, julgados e tenham a devida destinação. 
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§ 1º A avaliação e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos órgãos são 

atribuições do Fiscal do SIM com formação em Medicina Veterinária ou o médico veterinário 

integrante da equipe do serviço de inspeção 

§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos órgãos será 

similar àquele dado à respectiva carcaça. 

§ 3º As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos condenados devem ficar retidos 

pelo SIF e serem removidos do Departamento de Inspeção Final por meio de tubulações 

específicas, carrinhos especiais ou outros recipientes apropriados e identificados para este fim. 

Art. 94. As carcaças julgadas em condições de consumo devem receber as marcas 

oficiais previstas neste Decreto. 

Parágrafo único. Será dispensada a aplicação do carimbo a tinta nos quartos das 

carcaças de suídeos em estabelecimentos que realizam o abate e a desossa na mesma unidade 

industrial. 

Art. 95. O SIM disponibilizará, nos estabelecimentos de abate, registros ou laudos em 

que constem as eventuais enfermidades ou patologias diagnosticadas nas carcaças, mesmo em 

caráter presuntivo, durante a inspeção sanitária e suas destinações. 

Art. 96. Durante os procedimentos de inspeção ante mortem e post mortem, o 

julgamento dos casos não previstos neste Decreto fica a critério do SIM, que deve direcionar suas 

ações principalmente para a preservação da inocuidade do produto, da saúde pública e da saúde 

animal. 

Art. 97. Para a inspeção post mortem, julgamento e destino das carcaças e órgãos, o 

SIM deverá observar em especial o Decreto nº 9.013, de 2017, do seu artigo 134 ao 182 e do 

artigo 115 ao 204, e suas alterações decorrentes do Decreto nº 9.069, de 2017 e Decreto 10.468, 

de 2020, no que couber. 
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CAPÍTULO II 

DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DO PESCADO E DERIVADOS 

Art. 98. Entende-se por pescado os peixes, os crustáceos e os moluscos. 

Parágrafo único. O pescado proveniente da fonte produtora não pode ser destinado à 

venda direta ao consumidor sem que haja prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e 

sanitário. 

Art. 99. Não é permitido o processamento de outros pescados como anfíbios, répteis, 

equinodermo e outros animais aquáticos usados na alimentação humana, em estabelecimentos 

sob Inspeção Municipal. 

Art. 100. O estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a 

rastreabilidade do pescado, desde sua obtenção na produção primária até a recepção no 

estabelecimento, incluído o transporte e local ou estabelecimento intermediário se houver. 

Parágrafo único. O estabelecimento que recebe pescado oriundo da produção primária 

deve possuir cadastro atualizado de fornecedores que contemplará. 

Art. 101. Quando o desembarque do pescado oriundo da produção primária não for 

realizado diretamente no estabelecimento sob SIM, deve ser realizado em um local 

intermediário, sob controle higiênico-sanitário do estabelecimento. 

Art. 102. É obrigatória a lavagem prévia do pescado utilizado como matéria-prima para 

consumo humano direto ou para a industrialização de forma a promover a limpeza, a remoção 

de sujidades e microbiota superficial. 

Art. 103. Sem prejuízo das disposições deste Capítulo, os controles do pescado e dos 

seus produtos realizados pelo estabelecimento abrangem, no que for aplicável: 

I - análises sensoriais; 

II - indicadores de frescor; 
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III - controle de histamina, nas espécies formadoras; 

IV - controle de biotoxinas ou de outras toxinas perigosas para saúde humana; e 

V - controle de parasitas. 

Art. 104. Na avaliação dos atributos de frescor do pescado, respeitadas as 

particularidades de cada espécie, devem ser verificadas as seguintes características sensoriais 

para: 

I - peixes: 

a) superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico e reflexos multicores próprios 

da espécie, sem qualquer pigmentação estranha; 

b) olhos claros, vivos, brilhantes, luzentes, convexos, transparentes, ocupando toda a 

cavidade orbitária; 

c) brânquias ou guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes com odor natural, 

próprio e suave; 

d) abdômen com forma normal, firme, não deixando impressão duradoura à pressão dos 

dedos; 

e) escamas brilhantes, bem aderentes à pele, e nadadeiras apresentando certa 

resistência aos movimentos provocados; 

f) carne firme, consistência elástica, da cor própria da espécie; 

g) vísceras íntegras, perfeitamente diferenciadas, peritônio aderente à parede da 

cavidade celomática; 

h) ânus fechado;  

i) odor próprio, característico da espécie; 
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II - crustáceos: 

a) aspecto geral brilhante, úmido; 

b) corpo em curvatura natural, rígida, artículos firmes e resistentes; 

c) carapaça bem aderente ao corpo; 

d) coloração própria da espécie, sem qualquer pigmentação estranha; 

e) olhos vivos, proeminentes; 

f) odor próprio e suave; 

g) lagostas, siris e caranguejos, estarem vivos e vigorosos; 

III - moluscos: 

a) bivalves: 

1. estarem vivos, com valvas fechadas e com retenção de água incolor e límpida nas 

conchas; 

2. odor próprio e suave;  

3. carne úmida, bem aderente à concha, de aspecto esponjoso, da cor característica de 

cada espécie; 

b) cefalópodes: 

1. pele lisa e úmida; 

2. olhos vivos, proeminentes nas órbitas; 

3. carne firme e elástica; 

4. ausência de qualquer pigmentação estranha à espécie; 
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5. odor próprio; 

c) gastrópodes: 

1. carne úmida, aderida à concha, de cor característica de cada espécie; 

2. odor próprio e suave; e 

3. estarem vivos e vigorosos. 

§ 1º As características sensoriais a que se refere o caput deste artigo são aplicáveis ao 

pescado fresco, resfriado ou congelado, recebido como matéria-prima, no que couber. 

§ 2º Nos casos em que a avaliação sensorial revele dúvidas acerca do frescor do 

pescado, deve-se recorrer a exames físico-químicos complementares. 

Art. 105. Pescado fresco é aquele que atende aos seguintes parâmetros físico-químicos 

complementares, sem prejuízo da avaliação das características sensoriais: 

I - pH da carne inferior a 7,00 (sete inteiros) nos peixes; 

II - pH da carne inferior a 7,85 (sete inteiros e oitenta e cinco décimos) nos crustáceos; 

III - pH da carne inferior a 6,85 (seis inteiros e oitenta e cinco décimos) nos moluscos; e 

IV - bases voláteis total inferiores a 30mg (trinta miligramas) de Nitrogênio por 100g 

(cem gramas) de tecido muscular. 

Art. 106. Nos estabelecimentos de pescado, é obrigatória a verificação visual de lesões 

atribuíveis a doenças ou infecções, bem como a presença de parasitas. 

Art. 107. É permitida a destinação industrial do pescado que se apresentar injuriado, 

mutilado, deformado, com alterações de cor, com presença de parasitas localizados ou com 

outras anormalidades que não o tornem impróprio para o consumo humano na forma em que se 

apresenta, nos termos do disposto em normas complementares do MAPA. 
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Art. 108. Os produtos da pesca e da aquicultura infectados com endoparasitas 

transmissíveis ao homem não podem ser destinados ao consumo cru sem que sejam submetidos 

previamente ao congelamento à temperatura de -20ºC (vinte graus Celsius negativos) por vinte e 

quatro horas ou a -35ºC (trinta e cinco graus Celsius negativos) durante quinze horas. 

Parágrafo único. Nos casos em que o pescado tiver infestação por endoparasitas da 

família Anisakidae, os produtos poderão ser destinados ao consumo cru somente após serem 

submetidos ao congelamento à temperatura de -20oC (vinte graus Celsius negativos) por sete 

dias ou a -35oC (trinta e cinco graus Celsius negativos) durante quinze horas. 

Art. 109. O pescado, suas partes e seus órgãos com lesões ou anormalidades que os 

tornem impróprios para consumo devem ser segregados e condenados. 

CAPÍTULO III 

DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE OVOS E DERIVADOS 

Art. 110. Para os fins do disposto neste Decreto, entende-se por ovos, sem outra 

especificação, os ovos de galinha em casca. 

Art. 111. A inspeção de ovos e derivados a que se refere este Capítulo é aplicável aos 

ovos de galinha e, no que couber, às demais espécies produtoras de ovos, respeitadas suas 

particularidades. 

Art. 112. O estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a 

rastreabilidade dos ovos, desde sua obtenção na produção primária até a recepção no 

estabelecimento, incluído o transporte. 

Art. 113. Os ovos só podem ser expostos ao consumo humano quando previamente 

submetidos à inspeção e à classificação previstas neste Decreto e em normas complementares 

do MAPA. 

Art. 114. Para os fins do disposto neste Decreto, entende-se por ovos frescos os que não 

forem conservados por qualquer processo e se enquadrem na classificação estabelecida neste 

Decreto e em normas complementares do MAPA. 
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Art. 115. Os estabelecimentos de ovos e derivados devem executar os seguintes 

procedimentos: 

I - apreciação geral do estado de limpeza e integridade da casca; 

II - exame pela ovoscopia; 

III - classificação dos ovos; e 

IV - verificação das condições de higiene e integridade da embalagem. 

Art. 116. Os ovos destinados ao consumo humano devem ser classificados como ovos de 

categorias “A” e “B”, de acordo com as suas características qualitativas. 

§ 1º A classificação dos ovos por peso deve atender ao Regulamento Técnico de 

Identidade e Qualidade (RTIQ). 

§ 2º No que se refere a ovos caipiras ou tipo caipira, sua classificação, nomenclatura e 

outras, deverá ser observada a regulamentação específica do MAPA. 

Art. 117. Ovos da categoria “A” devem apresentar as seguintes características 

qualitativas: 

I - casca e cutícula de forma normal, lisas, limpas, intactas; 

II - câmara de ar com altura não superior a 6mm (seis milímetros) e imóvel; 

III - gema visível à ovoscopia, somente sob a forma de sombra, com contorno aparente, 

movendo-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição central; 

IV - clara límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvação e com as calazas 

intactas; e 

V - cicatrícula com desenvolvimento imperceptível. 

Art. 118. Ovos da categoria “B” devem apresentar as seguintes características: 
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I - serem considerados inócuos, sem que se enquadrem na categoria “A”; 

II - apresentarem manchas sanguíneas pequenas e pouco numerosas na clara e na 

gema; ou 

III - serem provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução que não foram 

submetidos ao processo de incubação. 

Parágrafo único. Os ovos da categoria “B” serão destinados exclusivamente à 

industrialização. 

Art. 119. Os ovos limpos trincados ou quebrados que apresentem a membrana testácea 

intacta devem ser destinados à industrialização tão rapidamente quanto possível. 

Art. 120. É proibida a utilização e a lavagem de ovos sujos trincados para a fabricação de 

derivados de ovos. 

Art. 121. Os ovos destinados à produção de seus derivados devem ser previamente 

lavados antes de serem processados. 

Art. 122. Os ovos devem ser armazenados e transportados em condições que 

minimizem as variações de temperatura. 

Art. 123. É proibido o acondicionamento em uma mesma embalagem quando se tratar 

de: 

I - ovos frescos e ovos submetidos a processos de conservação; e 

II - ovos de espécies diferentes. 

Art. 124. Os aviários, as granjas e as outras propriedades avícolas nas quais estejam 

grassando doenças zoonóticas com informações comprovadas pelo serviço oficial de saúde 

animal não podem destinar sua produção de ovos ao consumo na forma que se apresenta. 
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CAPÍTULO IV 

DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE LEITE E DERIVADOS 

Art. 125. A inspeção de leite e derivados, além das exigências previstas neste Decreto, 

abrange a verificação: 

I - do estado sanitário do rebanho, do processo de ordenha, do acondicionamento, da 

conservação e do transporte do leite; 

II - das matérias-primas, do processamento, do produto, da estocagem e da expedição; e 

III - das instalações laboratoriais quando houverem ou julgadas necessárias, dos 

equipamentos, dos controles e das análises laboratoriais. 

Art.126. A inspeção de leite e derivados a que se refere este Capítulo é aplicável ao leite 

de vaca e, no que couber, às demais espécies produtoras de leite, respeitadas suas 

particularidades. 

Art. 127. Para os fins deste Decreto, entende-se por leite, sem outra especificação, o 

produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, 

bem alimentadas e descansadas. 

§ 1º O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda. 

§ 2º É permitida a mistura de leite de espécies animais diferentes, desde que conste na 

denominação de venda do produto e seja informada na rotulagem a porcentagem do leite de 

cada espécie. 

Art. 128. Para os fins deste Decreto, entende-se por gado leiteiro todo rebanho 

explorado com a finalidade de produzir leite. 

Parágrafo único. É proibido ministrar substâncias estimulantes de qualquer natureza 

capazes de provocar aumento da secreção láctea com prejuízo da saúde animal e humana. 
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Art. 129. O leite deve ser produzido em condições higiênicas, abrangidos o manejo do 

gado leiteiro e os procedimentos de ordenha, conservação e transporte. 

§ 1º Logo após a ordenha, manual ou mecânica, o leite deve ser filtrado por meio de 

utensílios específicos previamente higienizados. 

§ 2º O vasilhame ou o equipamento para conservação do leite na propriedade rural até 

a sua captação ou industrialização deve permanecer em local próprio e específico e deve ser 

mantido em condições de higiene. 

Art. 130. Para os fins deste Decreto, entende-se por tanque comunitário o equipamento 

de refrigeração por sistema de expansão direta, utilizado de forma coletiva exclusivamente por 

produtores de leite para conservação do leite cru refrigerado na propriedade rural. 

Art. 131. É proibido o desnate parcial ou total do leite nas propriedades rurais, salvo 

aquelas registradas no SIM para a atividade industrial. 

Art. 132. É proibido o envio a qualquer estabelecimento industrial do leite de fêmeas 

que, independentemente da espécie: 

I - pertençam à propriedade que esteja sob interdição determinada por órgão de saúde 

animal competente; 

II - não se apresentem clinicamente sãs e em bom estado de nutrição; 

III - estejam no último mês de gestação ou na fase colostral; 

IV - apresentem diagnóstico clínico ou resultado de provas diagnósticas que indiquem a 

presença de doenças infectocontagiosas que possam ser transmitidas ao ser humano pelo leite; 

V- estejam sendo submetidas a tratamento com produtos de uso veterinário durante o 

período de carência recomendado pelo fabricante; 

VI - recebam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a 

qualidade do leite; ou 
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VII - estejam em propriedade que não atende às exigências do órgão de saúde animal 

competente. 

Art. 133. O estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a 

rastreabilidade do leite cru, desde a sua captação na propriedade rural até a recepção no 

estabelecimento, incluído o seu transporte. 

Parágrafo único. Para fins de rastreabilidade, na captação de leite por meio de carro-

tanque isotérmico, deve ser colhida amostra do leite de cada produtor ou tanque comunitário 

previamente à captação, identificada e conservada até a recepção no estabelecimento industrial. 

Art. 134. A transferência de leite cru refrigerado entre carros-tanques isotérmicos das 

propriedades rurais até os estabelecimentos industriais pode ser realizada em um local 

intermediário, sob controle do estabelecimento, desde que este comprove que a operação não 

gera prejuízo à qualidade do leite. 

§ 1º O local intermediário de que trata o caput deste artigo deve constar formalmente 

do programa de autocontrole do estabelecimento industrial a que está vinculado. 

§ 2º A transferência de leite cru refrigerado entre carros-tanques isotérmicos deve ser 

realizada em sistema fechado. 

§ 3º É proibido medir ou transferir leite em ambiente que o exponha a contaminações. 

Art. 135. A coleta, o acondicionamento e o envio para análises de amostras de leite 

proveniente das propriedades rurais para atendimento ao programa nacional de melhoria da 

qualidade do leite são de responsabilidade do estabelecimento que primeiramente o receber dos 

produtores, e abrange: 

I - contagem de células somáticas (CCS); 

II - contagem padrão em placas (CPP); 

III - composição centesimal; 
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IV - detecção de resíduos de produtos de uso veterinário; e 

V - outras que venham a ser determinadas em norma complementar do MAPA. 

Parágrafo único. Devem ser observados os procedimentos de coleta, acondicionamento 

e envio de amostras estabelecidos pelo SIM. 

Art. 136. Considera-se leite o produto que atenda as seguintes especificações: 

I - características físico-químicas: 

a) características sensoriais (cor, odor e aspecto) normais; 

b) teor mínimo de gordura de 3,0g/100g (três gramas por cem gramas); 

c) teor mínimo de proteína total de 2,9g/100g (dois inteiros e nove décimos de gramas 

por cem gramas); 

d) teor mínimo de lactose anidra de 4,3g/100g (quatro inteiros e três décimos de gramas 

por cem gramas); 

e) teor mínimo de sólidos não gordurosos de 8,4g/100g (oito inteiros e quatro décimos 

de gramas por cem gramas); 

f) teor mínimo de sólidos totais de 11,4g/100g (onze inteiros e quatro décimos de 

gramas por cem gramas); 

g) acidez titulável entre 0,14 (quatorze centésimos) e 0,18 (dezoito centésimos) expressa 

em gramas de ácido lático/100 ml (mililitros); 

h) densidade relativa a 15°C/15°C (quinze graus Celsius por quinze graus Celsius) entre 

1,028 (um inteiro e vinte e oito milésimos) e 1,034 (um inteiro e trinta e quatro milésimos); 

i) índice crioscópico entre -0,530ºH (quinhentos e trinta milésimos de grau Hortvet 

negativos) e -0,555ºH (quinhentos e cinquenta e cinco milésimos de grau Hortvet negativos);  
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j) equivalentes a -0,512ºC (quinhentos e doze milésimos de grau Celsius negativos) e a -

0,536ºC (quinhentos e trinta e seis milésimos de grau Celsius negativos), respectivamente; 

II - não apresente substâncias estranhas à sua composição, tais como agentes inibidores 

do crescimento microbiano, neutralizantes da acidez, reconstituintes da densidade ou do índice 

crioscópico; e 

III - não apresente resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes acima dos 

limites máximos previstos em normas complementares. 

Art. 137. O estabelecimento industrial é responsável pelo controle das condições de 

recepção e seleção do leite destinado ao beneficiamento ou à industrialização, conforme 

especificações definidas neste Decreto. 

§ 1º Somente o leite que atenda às especificações estabelecidas no art. 136 deste 

decreto pode ser beneficiado. 

§ 2º Quando detectada qualquer não conformidade nos resultados de análises de 

seleção do leite, o estabelecimento receptor será responsável pela destinação adequada do leite, 

de acordo com o disposto neste Decreto e em normas complementares. 

§ 3º A destinação do leite que não atenda às especificações previstas no art. 135 e seja 

proveniente de estabelecimentos industriais, desde que ainda não tenha sido internalizado, é de 

responsabilidade do estabelecimento fornecedor, facultada a destinação do produto no 

estabelecimento receptor. 

§ 4º Na hipótese de que trata o §3º deste artigo, o estabelecimento receptor fica 

obrigado a comunicar ao SIM a ocorrência, devendo manter registros auditáveis das análises 

realizadas e dos controles de rastreabilidade e destinação, quando esta ocorrer em suas 

instalações. 

Art. 138. O processamento do leite após a seleção e a recepção em qualquer 

estabelecimento compreende, entre outros processos aprovados pelo Departamento de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA, as seguintes operações: 
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I - pré-beneficiamento do leite, compreendidas, de forma isolada ou combinada, as 

etapas de filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração, padronização do teor 

de gordura, termização (pré-aquecimento), homogeneização e refrigeração; e 

II - beneficiamento do leite: além do disposto no inciso I, inclui os tratamentos térmicos 

de pasteurização e etapa de envase. 

§ 1º É permitido o congelamento do leite para aquelas espécies em que o procedimento 

seja tecnologicamente justificado, desde que estabelecido em regulamento técnico específico. 

§ 2º É proibido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite. 

§ 3º Todo leite destinado ao processamento industrial deve ser submetido à filtração 

antes de qualquer operação de pré-beneficiamento ou beneficiamento. 

§ 4º Para os fins deste Decreto, entende-se por filtração a retirada das impurezas do 

leite por processo mecânico, mediante passagem sob pressão por material filtrante apropriado. 

§ 5º Em caso de estabelecimento e produto reconhecido como ARTESANAL, salvo leite 

pasteurizado destinado ao consumo humano direto, a filtração poderá ocorrer em acordo com a 

norma específica em vigor do MAPA ou Secretaria de Estado de Agricultura. 

Art. 139. Para os fins deste Decreto, entende-se por clarificação a retirada das impurezas 

do leite por processo mecânico, mediante centrifugação ou outro processo tecnológico 

equivalente, aprovado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA. 

Parágrafo único. Todo leite destinado ao consumo humano direto deve ser submetido à 

clarificação. 

Art. 140. Para os fins deste Decreto, entende-se por termização ou pré-aquecimento a 

aplicação de calor ao leite em aparelhagem própria com a finalidade de reduzir sua carga 

microbiana, sem alteração das características do leite cru. 

Parágrafo único. O leite termizado deve ser refrigerado imediatamente após o 

aquecimento e deve manter o perfil enzimático do leite cru. 
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Art. 141. Para os fins deste Decreto, entende-se por pasteurização o tratamento térmico 

aplicado ao leite com objetivo de evitar perigos à saúde pública decorrentes 

de microrganismos patogênicos eventualmente presentes, e que promove mínimas modificações 

químicas, físicas, sensoriais e nutricionais. 

I - permitem-se os seguintes processos de pasteurização do leite: 

a) pasteurização lenta, que consiste no aquecimento indireto do leite entre 63ºC 

(sessenta e três graus Celsius) e 65ºC (sessenta e cinco graus Celsius) pelo período de trinta 

minutos, mantendo-se o leite sob agitação mecânica, lenta, em aparelhagem própria; 

b) pasteurização rápida, que consiste no aquecimento do leite em camada laminar entre 

72ºC (setenta e dois graus Celsius) e 75ºC (setenta e cinco graus Celsius) pelo período de quinze a 

vinte segundos, em aparelhagem própria; 

II - O leite pasteurizado destinado ao consumo humano direto deve ser: 

a) refrigerado imediatamente após a pasteurização; 

b) envasado automaticamente em circuito fechado, no menor prazo possível; e 

c) expedido ao consumo ou armazenado em câmara frigorífica em temperatura não 

superior a 5ºC (cinco graus Celsius). 

§ 1º É obrigatória a utilização de aparelhagem convenientemente instalada e em 

perfeito funcionamento, provida de dispositivos de controle automático de temperatura, 

registradores de temperatura, termômetros e outros que venham a ser considerados necessários 

para o controle técnico e sanitário da operação; 

§ 2º Em caso de estabelecimento e produto reconhecido como ARTESANAL, salvo leite 

pasteurizado destinado ao consumo humano direto, a aparelhagem e registros que trata o 

Parágrafo segundo, poderá ocorrer em acordo com a norma específica em vigor do MAPA ou 

Secretaria de Estado de Agricultura. 
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§ 3º Para o sistema de pasteurização rápida, a aparelhagem de que trata a alínea “b” do 

inciso I deste artigo, deve incluir válvula para o desvio de fluxo do leite com acionamento 

automático e alarme sonoro. 

§ 4º É permitido o armazenamento frigorífico do leite pasteurizado em tanques 

isotérmicos providos de termômetros e agitadores automáticos à temperatura entre 2ºC (dois 

graus Celsius) e 5ºC (cinco graus Celsius). 

§ 5º O leite pasteurizado deve apresentar provas de fosfatasse alcalina negativa e de 

peroxidasse positiva. 

§ 6º É proibida a repasteurização do leite para consumo humano direto. 

§ 7º Podem ser aceitos pelo SIM outros binômios de tempo e temperatura, desde que 

comprovada a equivalência aos processos estabelecidos no inciso I deste artigo. 

Art. 142. Na conservação do leite devem ser atendidos os seguintes limites máximos de 

temperatura do produto: 

I - conservação e expedição no posto de refrigeração: 5º C (cinco graus Celsius); 

II - conservação na unidade de beneficiamento de leite e derivados antes da 

pasteurização: 5º C (cinco graus Celsius); 

III - estocagem em câmara frigorífica do leite pasteurizado: 5º C (cinco graus Celsius); e 

IV - entrega ao consumo do leite pasteurizado: 7º C (sete graus Celsius). 

Parágrafo único. A temperatura de conservação do leite cru refrigerado na unidade de 

beneficiamento de leite e derivados pode ser de até 7º C (sete graus Celsius), quando o leite 

estocado apresentar contagem microbiológica máxima de 300.000 UFC/mL (trezentas mil 

unidades formadoras de colônia por mililitro) anteriormente ao beneficiamento. 
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Art. 143. O leite termicamente processado para consumo humano direto só pode ser 

exposto à venda quando envasado automaticamente, em circuito fechado, em embalagem 

inviolável e específica para as condições previstas de armazenamento. 

§ 1º Os equipamentos de envase devem possuir dispositivos que garantam a 

manutenção das condições assépticas das embalagens de acordo com as especificidades do 

processo. 

§ 2º O envase do leite para consumo humano direto só pode ser realizado em granjas 

leiteiras e em usinas de beneficiamento de leite, conforme disposto neste Decreto. 

Art. 144. O leite pasteurizado deve ser transportado em veículos isotérmicos com 

unidade frigorífica instalada. 

Art. 145. O leite beneficiado, para ser exposto ao consumo como integral, deve 

apresentar os mesmos requisitos do leite normal, com exceção do teor de sólidos não 

gordurosos e de sólidos totais, que devem atender ao RTIQ. 

Art. 146. O leite beneficiado, para ser exposto ao consumo como semidesnatado ou 

desnatado, deve satisfazer às exigências do leite normal, com exceção dos teores de gordura, de 

sólidos não gordurosos e de sólidos totais, que devem atender ao RTIQ. 

Art. 147. Os padrões microbiológicos do leite beneficiado devem atender ao RTIQ. 

CAPÍTULO V 

DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ABELHAS E DERIVADOS 

Art. 148. A inspeção de produtos de abelhas e derivados, além das exigências já 

previstas neste Decreto, abrange a verificação da extração, do acondicionamento, da 

conservação, do processamento, da armazenagem, da expedição e do transporte dos produtos 

de abelhas. 

Art. 149. As análises de produtos de abelhas, para sua recepção e seleção no 

estabelecimento processador, devem abranger as características sensoriais e as análises 
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determinadas em normas complementares do MAPA, além da pesquisa de indicadores de 

fraudes que se faça necessária. 

Parágrafo único. Quando detectada qualquer não conformidade nos resultados das 

análises de seleção da matéria-prima, o estabelecimento receptor será responsável pela 

destinação adequada do produto, de acordo com o disposto neste Decreto e em normas 

complementares do MAPA. 

Art. 150. O mel e o mel de abelhas sem ferrão, quando submetidos ao processo de 

descristalização, pasteurização ou desumidificação, devem respeitar o binômio tempo e 

temperatura e o disposto em normas. 

Art. 151. Os estabelecimentos de produtos de abelhas são responsáveis por garantir a 

identidade, a qualidade e a rastreabilidade dos produtos, desde sua obtenção na produção 

primária até a recepção no estabelecimento, incluído o transporte. 

§ 1º Os estabelecimentos que recebem produtos oriundos da produção primária devem 

possuir cadastro atualizado de produtores. 

§ 2º Os estabelecimentos que recebem produtos da produção primária são responsáveis 

pela implementação de programas de melhoria da qualidade da matéria-prima e de educação 

continuada dos produtores. 

Art. 152. A extração da matéria-prima por produtor rural deve ser realizada em local 

próprio, inclusive em unidades móveis, que possibilite os trabalhos de manipulação e 

acondicionamento da matéria-prima em condições de higiene. 

Art. 153. Os produtos de abelhas sem ferrão devem ser procedentes de criadouros, na 

forma de meliponários, autorizados pelo órgão ambiental competente. 
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TÍTULO V 

DOS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE 

Art. 154. O SIM deverá adotar os padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelo 

MAPA, através dos Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ), para os produtos de 

origem animal previstos ou não neste Decreto. 

Parágrafo único. Os RTIQs estabelecidos pelo MAPA darão suporte para o SIM proceder 

análise. Deferimento ou não do registro de produtos, considerando-se a definição dos produtos, 

sua tecnologia de obtenção, os ingredientes autorizados, e, no que couber, os parâmetros 

microbiológicos, físico-químicos, requisitos de rotulagem e outros julgados necessários. 

Art. 155. Para os fins deste Decreto, ingrediente é qualquer substância empregada na 

fabricação ou na preparação de um produto, incluídos os aditivos alimentares, e que permaneça 

ao final do processo, ainda que de forma modificadas. 

Art. 156. A utilização de aditivos ou coadjuvantes de tecnologia deve atender aos limites 

estabelecidos pelo órgão regulador da saúde e pelo MAPA, observado o que segue: 

I - o órgão regulador da saúde definirá os aditivos e coadjuvantes de tecnologia 

autorizados para uso em alimentos e seus limites máximos de adição; e 

II - o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA estabelecerá, 

dentre os aditivos e coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos, aqueles que 

possam ser utilizados nos produtos de origem animal e seus limites máximos, quando couber. 

Art. 157. O sal e seus substitutivos, os condimentos e as especiarias empregados no 

preparo de produtos de origem animal devem ser isentos de substâncias estranhas à sua 

composição e devem atender à legislação específica. 

Parágrafo único. É proibido o reaproveitamento de sal, para produtos comestíveis, após 

seu uso em processos de salga. 
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Art. 158. É proibido o emprego de salmouras turvas, sujas, alcalinas, com cheiro 

amoniacal, fermentadas ou inadequadas por qualquer outra razão. 

Parágrafo único. É permitido o tratamento com vistas à recuperação de salmouras por 

meio de métodos como filtração por processo contínuo, pasteurização ou pelo uso de 

substâncias químicas autorizadas pelo órgão competente, desde que não apresentem alterações 

de suas características originais. 

Art. 159. Para os fins deste Decreto, carnes são as massas musculares e os demais 

tecidos que as acompanham, incluída ou não a base óssea correspondente, procedentes das 

diferentes espécies animais, julgadas aptas para o consumo pela inspeção veterinária oficial. 

Art. 160. Para os fins deste Decreto, carcaças são as massas musculares e os ossos do 

animal abatido, tecnicamente preparado, desprovido de cabeça, órgãos e vísceras torácicas e 

abdominais, respeitadas as particularidades de cada espécie, observado ainda: 

I - nos suídeos a carcaça pode ou não incluir pele, cabeça e pés; e 

II - nas aves a carcaça deve ser desprovida de penas, sendo facultativa a retirada de rins, 

pés, pescoço, cabeça e órgãos reprodutores em aves que não atingiram a maturidade sexual. 

Art. 161. Para os fins deste Decreto, miúdos são os órgãos e as partes de animais de 

abate julgados aptos para o consumo humano pela inspeção veterinária oficial, conforme 

especificado abaixo: 

I - nos suídeos: língua, fígado, coração, encéfalo, estômago, rins, pés, orelhas, máscara e 

rabo; 

II - nas aves: fígado, coração e moela sem o revestimento interno; e 

III - no pescado: língua, coração, moela, fígado, ovas e bexiga natatória, respeitadas as 

particularidades de cada espécie. 

Parágrafo único. Não é autorizado pelo SIM o aproveitamento para consumo direto do 

baço, medula espinhal, glândula mamária, testículos, lábios, bochechas, cartilagens e outros. 
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Art. 162. Para os fins deste Decreto, produtos de triparia são as vísceras abdominais 

utilizadas como envoltórios naturais, tais como os intestinos e a bexiga, após receberem os 

tratamentos tecnológicos específicos. 

§1º Podem ainda ser utilizados como envoltórios os estômagos e a pele de suíno 

depilada. 

§ 2º Os intestinos utilizados como envoltórios devem ser previamente raspados e 

lavados, e podem ser conservados por meio de dessecação, salga ou outro processo já 

reconhecido pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA. 

Art. 163. É proibido o uso de intestinos, tonsilas, glândulas salivares, glândulas 

mamárias, ovários, baço, testículos, linfonodos, nódulos hemolinfáticos e outras glândulas como 

matéria-prima na composição de produtos cárneos. 

Art. 164. É permitida a utilização de sangue ou suas frações no preparo de produtos 

cárneos, desde que obtido em condições específicas definidas e aprovadas pelo SIM. 

Art. 165. Para os fins deste Decreto, produtos cárneos são aqueles obtidos de carnes, de 

miúdos e de partes comestíveis das diferentes espécies animais, com as propriedades originais 

das matérias-primas modificadas por meio de tratamento físico, químico ou biológico, ou ainda 

pela combinação destes métodos em processos que podem envolver a adição de ingredientes, 

aditivos ou coadjuvantes de tecnologia. 

Art. 166. A definição, nomenclatura e classificação dos produtos cárneos deverá 

obedecer ao regulado, e o que venha a ser regulado pelo MAPA. 

Parágrafo único. Os produtos a que se refere o caput deste artigo, são: unto fresco ou 

gordura suína, carne mecanicamente separada, carne temperada, salgada, embutidos, 

defumados, cozidos, hambúrguer, almôndega, entre outros. 

Art. 167. É permitida a adição, nos limites fixados, de água ou de gelo aos produtos 

cárneos com o objetivo de facilitar a trituração e a homogeneização da massa, ou para outras 
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finalidades tecnológicas, quando prevista no respectivo RTIQ do produto ou em normas 

específicas. 

Art. 168. É permitida a adição, nos limites fixados, de amido ou de fécula, de 

ingredientes vegetais e de proteínas não cárneas aos produtos cárneos quando prevista no 

respectivo RTIQ do produto ou em normas específicas. 

Art. 169. Para os produtos cárneos esterilizados, o SIM deverá observar o disposto em 

regulamentação específica, em especial ao Decreto n° 9.013 de 2017 ou ao que venha substituí-

lo.     

Art. 170. Para os fins deste Decreto, produtos não comestíveis são os resíduos da 

produção industrial e os demais produtos não aptos ao consumo humano, incluídos aqueles: 

I - oriundos da condenação de produtos de origem animal; ou 

II - cuja obtenção é indissociável do processo de abate, incluídos os cascos, os pelos, as 

peles, as penas, as plumas, os bicos, o sangue, o sangue fetal, as carapaças, os ossos, as 

cartilagens, a mucosa intestinal, a bile, os cálculos biliares, as glândulas, os resíduos animais e 

quaisquer outras partes animais. 

§ 1º Não é permitida a industrialização e registro destes produtos junto ao SIM. 

§ 2º É permitida a utilização de alguns produtos na elaboração de alimentos, conforme o 

disposto neste Decreto, mediante aprovação do SIM. 

§ 3º É livre o transito destes produtos dentro do Município, quando obtidos de 

estabelecimentos registrados no SIM e previamente autorizado, e que se destine ao uso em 

propriedades rurais dentro do limite municipal. 

§ 4º O transporte ao destino final deverá ocorrer em condições que garantam a 

conservação, previnam odores e vazamentos ou contaminações ambientais, devendo ser 

previamente aprovado pelo SIM, após requerido oficialmente. 
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§ 5º O uso em propriedades rurais a que se refere o §3º deste artigo, abrange 

exclusivamente: 

I - o soro do leite para alimentação animal; e 

II - o material compostado ou tratado, ou que se destine a compostagem ou tratamento, 

conforme já previsto neste Decreto, para o uso exclusivo como adubo. 

Art. 171. Todos os produtos condenados devem ser conduzidos à seção de produtos não 

comestíveis, proibida sua passagem por seções onde sejam elaborados ou manipulados produtos 

comestíveis, e é vedada sua comercialização e seu uso, sob qualquer forma, para alimentação 

humana. 

Art. 172. Quando os produtos não comestíveis se destinarem à transformação em outro 

estabelecimento, devem ser: 

I - armazenados e expedidos em local exclusivo para esta finalidade; e 

II - transportados em veículos vedados e que possam ser completamente higienizados 

após a operação. 

Art. 173. É obrigatória a destinação de carcaças, de partes das carcaças, de ossos e de 

órgãos de animais condenados e de restos de todas as seções do estabelecimento, para o 

preparo de produtos não comestíveis, com exceção daqueles materiais que devem ser 

submetidos a outros tratamentos definidos em legislação específica. 

Art. 174. É permitido o aproveitamento de matéria fecal oriunda da limpeza dos currais 

e dos veículos de transporte, desde que o estabelecimento disponha de instalações apropriadas 

para essa finalidade, observada a legislação específica. 

Parágrafo único. O conteúdo do aparelho digestório dos animais abatidos deve receber 

o mesmo tratamento disposto no caput deste artigo. 
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CAPÍTULO I 

DOS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE PESCADO E SEUS DERIVADOS 

Art. 175. Produtos comestíveis de pescado são aqueles elaborados a partir de pescado 

inteiro ou de parte dele, aptos para o consumo humano. 

Parágrafo único. Para que o produto seja considerado um produto de pescado, deve 

possuir mais de cinquenta por cento de pescado, respeitadas as particularidades definidas no 

regulamento técnico específico. 

Art. 176. Para os fins deste Decreto, pescado fresco é aquele que não foi submetido a 

qualquer processo de conservação, a não ser pela ação do gelo, mantido em temperaturas 

próximas à do gelo fundente com exceção daqueles comercializados vivos. 

Art. 177. Para os fins deste Decreto, pescado resfriado é aquele embalado e mantido em 

temperatura de refrigeração. 

Art. 178. Para os fins deste Decreto, pescado congelado é aquele submetido a processos 

de congelamento rápido, de forma que o produto ultrapasse rapidamente os limites de 

temperatura de cristalização máxima. 

§ 1º O processo de congelamento rápido somente pode ser considerado concluído 

quando o produto atingir a temperatura de -18ºC (dezoito graus Celsius negativos). 

§ 2º Não é permitida a utilização de equipamento congelador salmourador em 

instalações industriais em terra. 

Art. 179. Durante o transporte, o pescado congelado deve ser mantido a uma 

temperatura não superior a -18ºC (dezoito graus Celsius negativos). 

Art. 180. A definição, nomenclatura e classificação dos pescados e produtos de pescado 

deverá obedecer ao regulado, e o que venha a ser regulado pelo MAPA. 
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Parágrafo único. Os produtos a que se refere o caput deste artigo, são, entre outros: 

resfriado, congelado, cozido, salgado, almondega, curado e em conserva. 

Art. 181. Na elaboração de produtos comestíveis de pescado, devem ser seguidas, 

naquilo que lhes for aplicável, as exigências referentes a produtos cárneos previstas neste 

Decreto e o disposto em legislação específica do MAPA. 

CAPÍTULO II 

DOS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE OVOS E DERIVADOS 

Art. 182. Para os fins deste Decreto, entende-se por derivados de ovos aqueles obtidos a 

partir do ovo, dos seus diferentes componentes ou de suas misturas, após eliminação da casca e 

das membranas. 

Parágrafo único. Os derivados de ovos podem ser líquidos, concentrados, pasteurizados, 

desidratados, liofilizados, cristalizados, resfriados, congelados, ultracongelados, coagulados ou 

apresentarem-se sob outras formas utilizadas como alimento, conforme critérios definidos pelo 

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do MAPA. 

Art. 183. A definição, nomenclatura, critérios, parâmetros e classificação dos ovos e 

derivados deverá obedecer ao regulado, e o que venha a ser regulado pelo MAPA. 

CAPÍTULO III 

DOS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE LEITE E DERIVADOS LÁCTEOS 

Seção I 

Do Leite 

Art. 184. É permitida a produção dos seguintes tipos de leites fluidos: 

I - leite cru refrigerado; 

II - leite pasteurizado; e 
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III - leite reconstituído. 

§ 1º É permitida a produção e o beneficiamento de leite de tipos diferentes dos 

previstos neste Decreto, mediante novas tecnologias aprovadas pelo MAPA. 

§ 2º São considerados para consumo humano direto apenas os leites fluidos previstos 

nos incisos II e, III do caput deste artigo, além dos que vierem a ser aprovados nos termos do §1º 

deste artigo. 

§ 3º Não é permitida a reconstituição de leite para consumo humano por empresas 

registradas no SIM. 

§ 4º Não é permitida a industrialização de leite fluido a granel de uso industrial para 

consumo humano por empresas registradas no SIM. 

§ 5º Não é permitida a industrialização de leite UAT ou leite UHT por empresas 

registradas no SIM. 

§ 6º Não é permitida a industrialização de leite esterilizado por empresas registradas no 

SIM. 

Art. 185. Para os fins deste Decreto, leite cru refrigerado é o leite produzido em 

propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos de leite e derivados sob 

inspeção sanitária oficial. 

Art. 186. Para os fins deste Decreto, leite pasteurizado é o leite fluido submetido a um 

dos processos de pasteurização previstos neste Decreto. 

Art. 187. Na elaboração de leite e derivados das espécies caprina, bubalina e outras, 

devem ser seguidas as exigências previstas neste Decreto e nas legislações específicas do MAPA, 

respeitadas as particularidades. 
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Seção II 

Da Classificação Dos Derivados Lácteos 

Art. 188. Os derivados lácteos compreendem a seguinte classificação: 

I - produtos lácteos; 

II - produtos lácteos compostos; e 

III - misturas lácteas. 

Art. 189. Para os fins deste Decreto, produtos lácteos são os produtos obtidos mediante 

processamento tecnológico do leite, podendo conter ingredientes, aditivos e coadjuvantes de 

tecnologia, apenas quando funcionalmente necessários para o processamento. 

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, leites modificados, fluido ou em pó, são os 

produtos lácteos resultantes da modificação da composição do leite mediante a subtração ou a 

adição dos seus constituintes. 

Art. 190. Para os fins deste Decreto, produtos lácteos compostos são os produtos no 

qual o leite, os produtos lácteos ou os constituintes do leite representem mais que cinquenta por 

cento do produto final massa/massa, tal como se consome, sempre que os ingredientes não 

derivados do leite não estejam destinados a substituir total ou parcialmente qualquer dos 

constituintes do leite. 

Art. 191. Para os fins deste Decreto, mistura láctea é o produto que contém em sua 

composição final mais que cinquenta por cento de produtos lácteos ou produtos lácteos 

compostos, tal como se consome, permitida a substituição dos constituintes do leite, desde que 

a denominação de venda seja “mistura de (o nome do produto lácteo ou produto lácteo 

composto que corresponda) e (produto adicionado)”. 

Art. 192. É permitida a mistura do mesmo derivado lácteo, porém de qualidade 

diferente, desde que prevaleça o de padrão inferior para fins de classificação e rotulagem. 
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Art. 193. A definição, nomenclatura, critérios, parâmetros e classificação dos derivados 

lácteos deverá obedecer ao regulado, e o que venha a ser regulado pelo MAPA. 

Parágrafo único. Os produtos a que se refere o caput deste artigo, são, entre outros: 

creme de leite, manteiga, queijos, queijo de coalho, ricota, requeijão, bebidas lácteas, leites 

fermentados, concentrados, em pó e outros derivados. 

Art. 194. O leite utilizado na fabricação de queijos deve ser filtrado por meios mecânicos 

ou manuais e submetido à pasteurização ou ao tratamento térmico equivalente para assegurar a 

fosfatase residual negativa, combinado ou não com outros processos físicos ou biológicos que 

garantam a inocuidade do produto. 

Art. 195. Fica excluído da obrigação de pasteurização ou de outro tratamento térmico o 

leite que se destine à elaboração dos queijos submetidos a um processo de maturação a uma 

temperatura superior a 5ºC (cinco graus Celsius), durante um período não inferior a sessenta (60) 

dias. 

Parágrafo único. O período mínimo de maturação de queijos de que trata o caput deste 

artigo poderá ser alterado, após a realização de estudos científicos conclusivos sobre a 

inocuidade do produto ou em casos previstos em RTIQ. 

Art. 196. Considera-se a data de fabricação dos queijos frescos o último dia da sua 

elaboração e, para queijos maturados, o dia do término do período da maturação. 

Parágrafo único. Os queijos em processo de maturação devem estar identificados de 

forma clara e precisa. 

Art. 197. É permitida exclusivamente para processamento industrial a fabricação de 

queijos de formas e pesos diferentes dos estabelecidos em RTIQ, desde que sejam mantidos os 

requisitos previstos para cada tipo. 

Art. 198. A denominação requeijão está reservada ao produto no qual a base láctea não 

contenha gordura ou proteína de origem não láctea. 
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Art. 199. Não é permitido a produção, transformação, fracionamento, reenvase, 

industrialização e registro de produtos com alegações funcionais, indicação para alimentação de 

criança de primeira infância ou de grupos populacionais que apresentem condições metabólicas 

e fisiológicas específicas. 

CAPÍTULO IV 

DOS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE PRODUTOS DE ABELHAS E DERIVADOS 

Art. 200. Para os fins deste Decreto, produtos de abelhas são aqueles elaborados pelas 

abelhas, delas extraídos ou extraídos das colmeias, sem qualquer estímulo de alimentação 

artificial capaz de alterar sua composição original, classificando-se em: 

I - produtos de abelhas do gênero Apis, que são o mel, o pólen apícola, a geleia real, a 

própolis, a cera de abelhas e a apitoxina; e 

II - produtos de abelhas sem ferrão ou nativas, que são o mel de abelhas sem ferrão, o 

pólen de abelhas sem ferrão e a própolis de abelhas sem ferrão. 

Parágrafo único. Os produtos de abelhas podem ser submetidos a processos de 

liofilização, de desidratação, de maceração ou a outro processo tecnológico específico. 

Art. 201. A regulamentação do mel, demais produtos e derivados de produtos de abelha 

sem ferrão, deverá obedecer a regulamentação do MAPA. 

Art. 202. Para os fins deste Decreto, mel é o produto alimentício produzido pelas 

abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das 

plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre as partes vivas de 

plantas que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, 

armazenam e deixam maturar nos favos da colmeia. 

Art. 203. Para os fins deste Decreto, mel para uso industrial é aquele que se apresenta 

fora das especificações para o índice de diástase, de hidroximetilfurfural, de acidez ou em início 

de fermentação, que indique alteração em aspectos sensoriais que não o desclassifique para o 

emprego em produtos alimentícios. 
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Art. 204. Para os fins deste Decreto, pólen apícola é o produto resultante da aglutinação 

do pólen das flores, efetuada pelas abelhas operárias, mediante néctar e suas substâncias 

salivares, o qual é recolhido no ingresso da colmeia. 

Art. 205. Para os fins deste Decreto, geleia real é o produto da secreção do sistema 

glandular cefálico, formado pelas glândulas hipofaringeanas e mandibulares de abelhas 

operárias, colhida em até setenta e duas horas. 

Art. 206. Para os fins deste Decreto, própolis é o produto oriundo de substâncias 

resinosas, gomosas e balsâmicas, colhidas pelas abelhas de brotos, de flores e de exsudatos de 

plantas, nas quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração 

final do produto. 

Art. 207. Para os fins deste Decreto, cera de abelhas é o produto secretado pelas 

abelhas para formação dos favos nas colmeias, de consistência plástica, de cor amarelada e 

muito fusível. 

Art. 208. Para os fins deste Decreto, apitoxina é o produto de secreção das glândulas 

abdominais ou das glândulas do veneno de abelhas operárias, armazenado no interior da bolsa 

de veneno. 

Art. 209. Não é permitida a mistura de mel com mel de abelhas sem ferrão. 

Art. 210. Não é permitida a mistura de própolis com própolis de abelhas sem ferrão. 

Art. 211. Para os fins deste Decreto, derivados de produtos de abelhas são aqueles 

elaborados com produtos de abelhas, com adição ou não de ingredientes permitidos, 

classificados em: 

I - composto de produtos de abelhas sem adição de ingredientes; ou 

II - composto de produtos de abelhas com adição de ingredientes. 
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Art. 212. Para os fins deste Decreto, composto de produtos de abelhas sem adição de 

ingredientes é a mistura de dois ou mais produtos de abelhas combinados entre si, os quais 

devem corresponder a cem por cento do produto final. 

Art. 213. Para os fins deste Decreto, composto de produtos de abelhas com adição de 

ingredientes é a mistura de um ou mais produtos de abelhas, combinados entre si, com adição 

de ingredientes permitidos. 

§ 1º O composto de produtos de abelhas com adição de ingredientes deve ser 

constituído, predominantemente, em termos quantitativos, de produtos de abelhas. 

§ 2º É proibido o emprego de açúcares ou de soluções açucaradas como veículo de 

ingredientes de qualquer natureza na formulação dos compostos de produtos de abelhas com 

adição de outros ingredientes. 

TÍTULO VI 

DO REGISTRO DOS PRODUTOS, DA EMBALAGEM, DA ROTULAGEM E DOS CARIMBOS DE 

INSPEÇÃO 

Art. 214. O registro do estabelecimento e de produtos atenderá o procedimento 

adotado pelo órgão de inspeção municipal, previstos em Lei e legislação complementar. 

Parágrafo único. O registro de que trata o caput deste artigo, abrange a formulação, o 

processo de fabricação e o rótulo. 

Art. 215. Os rótulos também devem obedecer a legislação federal em vigor. 

Art. 216.  Os produtos não previstos neste Regulamento ou em normas complementares 

serão registrados mediante aprovação prévia pelo SIM. 

Art. 217. A confecção dos rótulos, das etiquetas de identificação e dos carimbos oficiais 

só poderão ser realizados após finalizado o processo de registro dos produtos. 

Art. 218. Nenhuma modificação na formulação, no processo de fabricação ou no rótulo 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 

62 
 
 

pode ser realizada sem prévia atualização do registro no SIM. 

Art. 219. O registro será cancelado quando houver descumprimento do disposto na 

legislação. 

Art. 220.  Os produtos de origem animal devem ser acondicionados ou embalados em 

recipientes ou continentes que confiram a necessária proteção, atendidas as características 

específicas do produto e as condições de armazenamento e transporte. 

§ 1º O material utilizado para a confecção das embalagens que entram em contato 

direto com o produto deve ser previamente autorizado pelo órgão regulador da saúde. 

§ 2º Quando houver interesse sanitário ou tecnológico, de acordo com a natureza do 

produto, pode ser exigida embalagem ou acondicionamento específico. 

Art. 221.  É permitida a reutilização de recipientes para o envase ou o acondicionamento 

de produtos e de matérias-primas utilizadas na alimentação humana quando íntegros e 

higienizados, a critério do SIM. 

Seção I 

Da Rotulagem em Geral 

Art. 222. Para os fins deste Regulamento, entende-se por rótulo ou rotulagem toda 

inscrição, legenda, imagem e toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, 

estampada, gravada, gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem ou 

contentores do produto de origem animal destinado ao comércio, com vistas à identificação. 

Art. 223.  O rótulo deve ser resistente às condições de armazenamento e de transporte 

dos produtos e, quando em contato direto com o produto, o material utilizado em sua confecção 

deve ser previamente autorizado pelo órgão regulador da saúde. 

Art. 224.  As informações constantes nos rótulos devem ser visíveis, com caracteres 

legíveis, em cor contrastante com o fundo e indeléveis, conforme legislação específica 
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Art. 225.  Os rótulos devem possuir identificação que permita a rastreabilidade dos 

produtos. 

Art. 226.  Os rótulos somente podem ser utilizados nos produtos registrados aos quais 

correspondam, devendo constar destes a declaração do número de registro do produto no SIM. 

Parágrafo único. As informações expressas na rotulagem devem retratar fidedignamente 

a verdadeira natureza, a composição e as características do produto. 

Art. 227.  Além de outras exigências previstas neste Regulamento, em normas 

complementares e em legislação específica, os rótulos devem conter, de forma clara e legível: 

I - nome do produto; 

II - nome empresarial e endereço do estabelecimento produtor; 

III - nome empresarial e endereço do importador, no caso de produto de origem animal 

importado; 

IV - carimbo oficial do SIM; 

V - CNPJ ou CPF, nos casos em que couber; 

VI - marca comercial do produto, quando houver; 

VII - prazo de validade e identificação do lote; 

VIII - lista de ingredientes e aditivos; 

IX - indicação do número de registro do produto na Diretoria do Serviço de Inspeção 

Sanitária; 

X - identificação do país de origem; 

XI - instruções sobre a conservação do produto; 

XII - indicação quantitativa, conforme legislação do órgão competente; e 
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XIII - instruções sobre o preparo e o uso do produto, quando necessário. 

§ 1º O prazo de validade, expressos em dia, mês e ano, e a identificação do lote, devem 

ser impressos, gravados ou declarados por meio de carimbo, conforme a natureza do continente 

ou do envoltório, observadas as normas complementares. 

§ 2º No caso de terceirização da produção, deve constar a expressão "Fabricado por", ou 

expressão equivalente, seguida da identificação do fabricante, e a expressão "Para", ou 

expressão equivalente, seguida da identificação do estabelecimento contratante. 

§ 3º Quando ocorrer apenas o processo de fracionamento ou de embalagem de 

produto, deve constar a expressão "Fracionado por" ou "Embalado por", respectiva mente, em 

substituição à expressão "fabricado por". 

§ 4º Nos casos de que trata o §3º deste artigo, deve constar a data de fracionamento ou 

de embalagem e a data de validade, com prazo menor ou igual ao estabelecido pelo fabricante 

do produto, exceto em casos particulares, conforme critérios definidos pela Diretoria de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal. 

§ 5º Para a indicação do número de registro do produto na Diretoria de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal, deverá ser utilizada a frase "Registrado na Secretaria Municipal de 

Agricultura sob o nº 000/00", onde o primeiro número corresponde ao número do registro do 

estabelecimento e o segundo, ao número do registro do produto. 

Art. 228.  Nos rótulos, podem constar referências a prêmios ou a menções honrosas, 

desde que devidamente comprovadas as suas concessões. 

Art. 229.  Na composição de marcas, é permitido o emprego de desenhos alusivos a elas. 

Parágrafo único. O uso de marcas, de dizeres ou de desenhos alusivos à símbolos ou 

quaisquer indicações referentes a atos, a fatos ou a estabelecimentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, deve cumprir a legislação específica. 

Art. 230.  Nos rótulos dos produtos de origem animal é vedada a presença de 

expressões, marcas, vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou outras 
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representações gráficas que possam transmitir informações falsas, incorretas, insuficientes ou 

que possam, direta ou indiretamente, induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão ou 

engano em relação à verdadeira natureza, composição, rendimento, procedência, tipo, 

qualidade, quantidade, validade, características nutritivas ou forma de uso do produto. 

§ 1º Os rótulos dos produtos de origem animal não podem destacar a presença ou 

ausência de componentes que sejam intrínsecos ou próprios de produtos de igual natureza, 

exceto nos casos previstos em legislação específica. 

§ 2º Os rótulos dos produtos de origem animal não podem indicar propriedades 

medicinais ou terapêuticas. 

§ 3º O uso de alegações de propriedade funcional ou de saúde em produtos de origem 

animal deve ser previamente aprovado pelo órgão regulador da saúde, atendendo aos critérios 

estabelecidos em legislação específica. 

§ 4º As marcas que infringirem o disposto neste artigo sofrerão restrições ao seu uso. 

Art. 231.  Os rótulos devem ser impressos, litografados, gravados ou pintados, 

respeitados a ortografia oficial e o sistema legal de unidades e de medidas. 

Art. 232.  Nenhum rótulo, etiqueta ou selo pode ser aplicado de modo que esconda ou 

encubra, total ou parcialmente, dizeres obrigatórios de rotulagem ou o carimbo do SIM. 

Art. 233.  A rotulagem dos produtos de origem animal deve atender às determinações 

estabelecidas neste Regulamento, em normas complementares e em legislação específica. 

Art. 234.  A regulamentação rotulagem em particular e específica, será prevista em 

legislação conforme cada atividade industrial ou agroindustrial prevista neste decreto. 

Parágrafo único. Será utilizada também a legislação existente adotada pelos órgãos de 

inspeção Federal, Estadual e de Saúde. 
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Seção II 

Dos Carimbos de Inspeção 

Art. 235. O carimbo de inspeção representa a marca oficial do SIM e constitui a garantia 

de que o produto é procedente de estabelecimento inspecionado e fiscalizado pelo SIM. 

Art. 236. O número de registro do estabelecimento deve ser identificado no carimbo 

oficial cujos formatos, dimensões e empregos são fixados neste Regulamento. 

Parágrafo único. O carimbo deve conter: 

I - a expressão "Sec. Municipal de Agricultura", em caixa alta; 

II - a palavra "Duque de Caxias - RJ", em caixa alta; 

III - palavra "Inspecionado", em caixa alta; 

IV - o número de registro do estabelecimento ou propriedade; e 

V - as iniciais "S.I.M.", que significa Serviço de Inspeção Municipal, em caixa alta. 

Art. 237. Os carimbos do SIM devem obedecer exatamente à descrição e aos modelos 

determinados neste Regulamento e em normas complementares, respeitadas as dimensões, a 

forma, os dizeres, o tipo e o corpo de letra e devem ser colocados em destaque nas caixas e 

outras embalagens, nos rótulos ou nos produtos, numa cor única, de preferência preta, quando 

impressos, gravados ou litografados. 

Parágrafo único. Nos casos de embalagens pequenas, cuja superfície visível para 

rotulagem seja menor ou igual a 10 cm2 (dez centímetros quadrados), o carimbo não necessita 

estar em destaque em relação aos demais dizeres constantes no rótulo. 

Art. 238.  Quando constatadas irregularidades nos carimbos, estes devem ser 

imediatamente inutilizados pelo SIM. 

Art. 239.  Os diferentes modelos de carimbos a serem usados nos estabelecimentos 
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inspecionados e fiscalizados pelo SIM devem obedecer às seguintes especificações, além de 

outras previstas em normas complementares: 

I - modelo 1: 

a) dimensões: 4cm x 4cm x 4cm (quatro centímetros, por quatro centímetros por quatro 

centímetros); 

b) forma: triangular; 

c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, ao centro e acima da 

palavra "Inspecionado", colocada horizontalmente na base interna do triângulo, a palavra 

"Duque de Caxias / RJ" abaixo e na base do triângulo e do lado externo dele. Logo acima do 

número de registro do estabelecimento devem constaras iniciais "S.I.M."; 

d) uso: para carcaça ou quartos de bovídeos, de equídeos, de suídeos, de ovinos e de 

caprinos em condições de consumo em natureza, aplicado sobre as carcaças ou sobre os quartos 

das carcaças; 

II - modelo 2: 

a) dimensões: 

1. 1 cm (um centímetro) de diâmetro, quando aplicado em embalagens com superfície 

visível para rotulagem menor ou igual a 10 cm2 (dez centímetros quadrados); 

2. 2cm (dois centímetros) ou 3cm (três centímetros) de diâmetro, quando aplicado nas 

embalagens de peso até 1kg (um quilograma); 

3. 4cm (quatro centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens de peso 

superior a 1kg (um quilograma) até 10kg (dez quilogramas); 

4. 5cm (cinco centímetros) de diâmetro, quando aplicado em embalagens de peso 

superior a 10kg (dez quilogramas); 

b) forma: triangular; 
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c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, ao centro e acima da 

palavra "Inspecionado", colocada horizontalmente na base interna do triângulo, a palavra 

"Duque de Caxias / RJ" abaixo e na base do triângulo e do lado externo dele. Logo acima do 

número de registro do estabelecimento devem constar as iniciais "S.I.M.", os dizeres " Sec. 

Municipal" na aresta superior esquerda e fora do triângulo e os dizeres " de Agricultura" na 

aresta superior direita também fora do triângulo, sendo que ambas acompanham a inclinação 

das respectivas arestas; 

d) uso: para rótulos ou etiquetas de produtos de origem animal utilizados na 

alimentação humana; 

III - modelo 3: 

a) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros); 

b) forma: retangular no sentido horizontal; 

c) dizeres: a palavra "Duque de Caxias / RJ" colocada horizontalmente no canto superior 

esquerdo, seguida das iniciais e logo abaixo destes, a palavra "condenado" também no sentido 

horizontal; 

d) uso: para carcaças ou partes condenadas de carcaças; 

IV - modelo 4: 

a) dimensões: 7cm x 6cm (sete centímetros por seis centímetros); 

b) forma: retangular no sentido horizontal; 

c) dizeres: a palavra "Duque de Caxias / RJ" colocada horizontalmente no canto superior 

esquerdo; abaixo no canto inferior esquerdo, as iniciais "S.I.M."; na lateral direita, dispostas 

verticalmente as letras "E", "S" ou "C" com altura de 5cm (cinco centímetros); ou "TF" ou "FC" 

com altura de 2,5cm (dois centímetros e meio) para cada letra; 

d) uso: para carcaças ou partes de carcaças destinadas ao preparo de produtos 
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submetidos aos processos de esterilização pelo calor (E), de salga (S), de cozimento (C), de 

tratamento pelo frio (TF) ou de fusão pelo calor (FC); 

V - modelo 5: 

a) dimensões: 15mm (quinze milímetros) de diâmetro; 

b) forma: circular; 

c) dizeres: deve constar o número de registro do estabelecimento, isolado e sobre as 

iniciais "S.I.M." colocadas horizontal mente, e a palavra "Duque de Caxias / RJ" acompanhando a 

borda superior interna do círculo; logo abaixo do número, a palavra "Inspecionado" seguindo a 

borda inferior do círculo; e 

d) uso: em lacres utilizados no fechamento e na identificação de contentores e meios de 

transporte de matérias-primas e produtos que necessitem de certificação sanitária, de amostras 

de coletas fiscais e nas ações fiscais de interdição de equipamentos, de dependências e de 

estabelecimentos, podendo ser de material plástico ou metálico. 

TÍTULO VII 

DAS RESPONSABILIDADES, DAS MEDIDAS CAUTELARES, DAS INFRAÇÕES, DAS PENALIDADES E DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

DOS RESPONSÁVEIS PELA INFRAÇÃO 

Art. 240.  Serão responsabilizadas pela infração às disposições deste Decreto, para efeito 

da aplicação das penalidades nele previstas, as pessoas físicas ou jurídicas: 

I - fornecedoras de matérias-primas ou de produtos de origem animal, desde a origem 

até o recebimento nos estabelecimentos registrados no SIM; 

II - proprietárias, locatárias ou arrendatárias de estabelecimentos registrados onde 

forem recebidos, manipulados, beneficiados, processados, fracionados, industrializados, 
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conservados, acondicionados, rotulados, armazenados, distribuídos ou expedidos, matérias-

primas ou produtos de origem animal; e 

III - que expedirem ou transportarem matérias-primas ou produtos de origem animal. 

Parágrafo único. A responsabilidade a que se refere o caput deste artigo abrange as 

infrações cometidas por quaisquer empregados ou prepostos das pessoas físicas ou jurídicas que 

exerçam atividades industriais e comerciais de produtos de origem animal ou de matérias-

primas. 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS CAUTELARES 

    Art. 241. Se houver evidência ou suspeita de que um produto de origem animal 

represente risco à saúde pública ou tenha sido adulterado, o SIM deverá adotar, isolada ou 

cumulativamente, as seguintes medidas cautelares: 

I - apreensão do produto; 

II - suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas; e 

III - coleta de amostras do produto para realização de análises laboratoriais. 

§ 1º Sempre que necessária, será determinada a revisão dos programas de autocontrole 

dos estabelecimentos. 

§ 2º A retomada do processo de fabricação ou a liberação do produto sob suspeita será 

autorizada caso o SIM constate a inexistência ou a cessação da causa que motivou a adoção da 

medida cautelar. 

§ 3º O disposto no caput deste artigo não afasta as competências de outros órgãos 

fiscalizadores, na forma da legislação. 

§ 4º As medidas acauteladoras previstas neste Decreto durarão no máximo 90 (noventa) 

dias. 
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§ 5º As medidas acauteladoras previstas neste Decreto poderão ser convertidas em 

definitivas, antes de esgotado o seu prazo de duração, em caso de formação de coisa julgada 

administrativamente por infração a este Decreto. 

CAPÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES 

Art. 242.  Constituem infrações ao disposto neste Decreto, além de outras previstas: 

I - construir, ampliar ou reformar instalações sem a prévia aprovação da Diretoria de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

II - não realizar as transferências de responsabilidade ou deixar de notificar o 

comprador, o locatário ou o arrendatário sobre esta exigência legal, por ocasião da venda, da 

locação ou do arrendamento; 

III - utilizar rótulo que não atende ao disposto na legislação aplicável específica; 

IV - expedir matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens em condições 

inadequadas; 

V - ultrapassar a capacidade máxima de abate, de industrialização, de beneficiamento 

ou de armazenagem; 

VI - elaborar produtos que não possuam processos de fabricação, de formulação e de 

composição registrados na Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

VII - expedir produtos sem rótulos ou cujos rótulos não tenham sido registrados na 

Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

VIII - desobedecer ou não observar os preceitos de bem-estar animal dispostos em 

normas referentes aos produtos de origem animal; 
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IX - não cumprir os prazos previstos em seus programas de autocontrole e nos 

documentos expedidos em resposta ao SIM, relativos a planos de ação, fiscalizações, autuações, 

intimações ou notificações; 

X - desobedecer ou não observar as exigências sanitárias relativas ao funcionamento e à 

higiene das instalações, dos equipamentos, dos utensílios, dos trabalhos de manipulação e de 

preparo de matérias-primas e de produtos; 

XI - omitir elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do 

processo de fabricação; 

XII - receber, utilizar, transportar, armazenar ou expedir matéria-prima, ingrediente ou 

produto desprovido da comprovação de sua procedência; 

XIII - utilizar processo, substância, ingredientes ou aditivos que não atendem ao disposto 

na legislação específica; 

XIV - adquirir, manipular, expedir ou distribuir produtos de origem animal oriundos de 

estabelecimento não registrado ou relacionado em Órgãos de Inspeção ou que não conste no 

cadastro geral do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

XV - expedir ou distribuir produtos falsamente oriundos de um estabelecimento; 

XVI - utilizar produtos com prazo de validade vencido, apor aos produtos novas datas 

depois de expirado o prazo ou apor data posterior à data de fabricação do produto; 

XVII - prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou inexatos 

perante o órgão fiscalizador, referentes à quantidade, à qualidade e à procedência das matérias-

primas, dos ingredientes e dos produtos ou sonegar qualquer informação que, direta ou 

indiretamente, interesse do SIM e ao consumidor; 

XVIII - promover o comércio intermunicipal ou interestadual sem estar devidamente 

inserido no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

XIX - adulterar registros sujeitos à verificação pelo SIM; 
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XX - ceder ou utilizar de forma irregular lacres, carimbos oficiais, rótulos e embalagens; 

XXI - adulterar qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal; 

XXII - simular a legalidade de matérias-primas, de ingredientes ou de produtos de 

origem desconhecida; 

XXIII - não realizar o recolhimento de produtos que possam incorrer em risco à saúde ou 

aos interesses do consumidor; 

XXIV - embaraçar a ação de servidor da Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal no exercício de suas funções, com vistas a dificultar, a retardar, a impedir, a restringir ou 

a burlar os trabalhos de fiscalização; 

XXV - desacatar, intimidar, ameaçar, agredir ou tentar subornar servidor na Diretoria de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

XXVI - produzir ou expedir produtos que representem risco à saúde pública; 

XXVII - produzir ou expedir, para fins comestíveis, produtos que sejam impróprios ao 

consumo humano; 

XXVIII - utilizar matérias-primas e produtos condenados ou não inspecionados no 

preparo de produtos usados na alimentação humana; 

XXIX - utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-prima, 

produto, rótulo ou embalagem apreendidos pelo SIM e mantidos sob a guarda do 

estabelecimento; e 

XXX - adulterar documentos oficiais. 

Art. 243.  Consideram-se impróprios para o consumo humano, na forma em que se 

apresentam, no todo ou em parte, as matérias-primas ou os produtos de origem animal que: 

I - apresentem-se alterados ou adulterados; 
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II - apresentem-se danificados por umidade ou fermentação, rançosos, com 

características físicas ou sensoriais anormais, contendo quaisquer sujidades ou que demonstrem 

pouco cuidado na manipulação, na elaboração, na conservação ou no acondicionamento; 

III - contenham substâncias ou contaminantes que não possuam limite estabelecido em 

legislação, mas que possam prejudicar a saúde do consumidor; 

IV - contenham substâncias tóxicas ou compostos radioativos em níveis acima dos 

limites permitidos em legislação específica; 

V - não atendam aos padrões fixados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; 

VI - contenham microrganismos patogênicos em níveis acima dos limites permitidos pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em normas complementares e em 

legislação específica; 

VII - revelem-se inadequados aos fins a que se destinam; 

VIII - contenham contaminantes, resíduos de agrotóxicos, de produtos de uso 

veterinário acima dos limites estabelecidos em legislação específica do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e do órgão regulador da saúde; 

IX - sejam obtidos de animais que estejam sendo submetidos a tratamento com 

produtos de uso veterinário durante o período de carência recomendado pelo fabricante; 

X - sejam obtidos de animais que receberam alimentos ou produtos de uso veterinário 

que possam prejudicar a qualidade do produto; 

XI - apresentem embalagens estufadas; 

XII - apresentem embalagens defeituosas, com seu conteúdo exposto à contaminação e 

à deterioração; 

XIII - estejam com o prazo de validade expirado; 
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XIV - não possuam procedência conhecida; ou 

XV - não estejam claramente identificados como oriundos de estabelecimento sob 

inspeção sanitária. 

Parágrafo único.  Outras situações não previstas nos incisos de I a XV podem tornar as 

matérias-primas e os produtos impróprios para consumo humano, conforme critérios definidos 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Art. 244. Além dos casos previstos no art. 243 deste decreto, as carnes ou os produtos 

cárneos devem ser considerados impróprios para consumo humano, na forma como se 

apresentam, quando: 

I - sejam obtidos de animais que se enquadrem nos casos de condenação previstos em 

legislação específica dos Órgãos de Inspeção Oficiais;  

II - estejam mofados ou bolorentos, exceto nos produtos em que a presença de mofos 

seja uma consequência natural de seu processamento tecnológico; ou 

 III - estejam infestados por parasitas ou com indícios de ação por insetos ou roedores. 

Parágrafo único.  São ainda considerados impróprios para consumo humano a carne ou 

os produtos cárneos obtidos de animais ou matérias-primas animais não submetidos à inspeção 

sanitária oficial. 

Art. 245. Além dos casos previstos neste regulamento, o pescado ou os produtos de 

pescado devem ser considerados impróprios para consumo humano, na forma como se 

apresentam, quando: 

 I - estejam em mau estado de conservação e com aspecto repugnante; 

 II - apresentem sinais de deterioração; 

 III - sejam portadores de lesões ou doenças; 

 IV - apresentem infecção muscular maciça por parasitas; 
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 V - tenham sido tratados por antissépticos ou conservadores não autorizados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;  

VI - tenham sido recolhidos já mortos, salvo quando capturados em operações de pesca; 

ou 

VII - apresentem perfurações dos envoltórios dos embutidos por parasitas.  

Art. 246. Além dos casos previstos neste regulamento, os ovos e derivados devem ser 

considerados impróprios para consumo humano, na forma como se encontram, quando 

apresentem: 

 I - alterações da gema e da clara, com gema aderente à casca, gema rompida, presença 

de manchas escuras ou de sangue alcançando também a clara, presença de embrião com 

mancha orbitária ou em adiantado estado de desenvolvimento; 

 II - mumificação ou estejam secos por outra causa; 

 III - podridão vermelha, negra ou branca; 

IV - contaminação por fungos, externa ou internamente;  

V - sujidades externas por materiais estercorais ou tenham tido contato com substâncias 

capazes de transmitir odores ou sabores estranhos; 

VI - rompimento da casca e estejam sujos; ou 

 VII - rompimento da casca e das membranas testáceas. 

Parágrafo único. São também considerados impróprios para consumo humano os ovos 

que foram submetidos ao processo de incubação.  

Art. 247. Além dos casos previstos no art. 243 deste decreto, considera-se impróprio 

para qualquer tipo de aproveitamento do leite cru, quando:  

I - provenha de propriedade interditada pela autoridade de saúde animal competente;  
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II - na seleção da matéria-prima, apresente resíduos de produtos inibidores, de 

neutralizantes de acidez, de reconstituintes de densidade ou do índice crioscópico, de 

conservadores, de agentes inibidores do crescimento microbiano ou de outras substâncias 

estranhas à sua composição;  

III - apresente corpos estranhos ou impurezas que causem repugnância; ou 

 IV - revele presença de colostro. 

Parágrafo único. O leite considerado impróprio para qualquer tipo de aproveitamento e 

qualquer produto que tenha sido preparado com ele ou que a ele tenha sido misturado devem 

ser descartados e inutilizados pelo estabelecimento.  

Art. 248. Além dos casos previstos nos arts. 243 e 246 deste Decreto, considera-se 

impróprio para produção de leite para consumo humano direto o leite cru, quando: 

 I - não atenda as especificações previstas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e em normas complementares; ou 

 II - não seja aprovado nos testes de estabilidade térmica estabelecidos em normas 

complementares do MAPA.  

Art. 249. Além dos casos previstos no art. 243 deste Decreto, são considerados 

impróprios para consumo humano, na forma como se apresentam, o mel que evidenciem 

fermentação avançada ou hidroximetilfurfural acima do estabelecido, conforme o disposto em 

normas complementares.  

Art. 250. Para efeito das infrações previstas neste Decreto, as matérias-primas e os 

produtos podem ser considerados adulterados,  quando apresentarem : 

I - fraudados: 

 a) as matérias-primas e os produtos que tenham sido privados parcial ou totalmente de 

seus componentes característicos em razão da substituição por outros inertes ou estranhos, não 

atendendo ao disposto na legislação específica;  
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b) as matérias-primas e os produtos com adição de ingredientes, de aditivos, de 

coadjuvantes de tecnologia ou de substâncias de qualquer natureza com o objetivo de dissimular 

ou de ocultar alterações, deficiências de qualidade da matéria-prima, defeitos na elaboração ou 

de aumentar o volume ou o peso do produto; 

c) os produtos que na manipulação ou na elaboração tenham sido empregados 

matérias-primas ou ingredientes impróprios ou que não atendam ao disposto no RTIQ ou na 

formulação indicada no registro do produto; 

 d) os produtos em que tenham sido empregados ingredientes, aditivos ou coadjuvantes 

de tecnologia diferentes daqueles expressos na formulação original ou sem prévia autorização da 

Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal; ou 

e) os produtos que sofram alterações na data de fabricação, na data ou no prazo de 

validade; 

II - falsificações: 

 a) quando tenham sido utilizadas denominações diferentes das previstas pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em normas complementares ou no registro 

de produtos junto a Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

b) os que tenham sido elaborados, fracionados ou reembalados, expostos ou não ao 

consumo, com a aparência e as características gerais de um outro produto registrado junto a 

Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal e que se denominem como este, sem que o 

seja; 

 c) quando o rótulo do produto contenha dizeres, gravuras ou qualquer expressão que 

induza o consumidor a erro ou confusão quanto à origem, à natureza ou à qualidade do produto 

ou lhe atribua qualidade terapêutica ou medicamentosa; 

d) os que tenham sido elaborados de espécie diferente da declarada no rótulo ou 

divergente da indicada no registro do produto; ou 
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 e) os que não tenham sofrido o processamento especificado em seu registro, expostos 

ou não ao consumo, e que estejam indicados como um produto processado. 

 

 Art. 251. O SIM poderá estabelecer, em normas complementares, os critérios de 

destinação de matérias-primas e de produtos julgados impróprios para o consumo humano, na 

forma em que se apresentem, incluindo sua inutilização ou seu aproveitamento condicional, 

quando seja tecnicamente viável, ou utilizar normas complementares publicadas pelos órgãos de 

Inspeção Estadual ou Federal. 

Art. 252. Nos casos previstos no art. 242 deste Decreto, independentemente da 

penalidade administrativa aplicável, podem ser adotados os seguintes procedimentos: 

 I - nos casos de apreensão, após reinspeção completa, as matérias-primas e os produtos 

podem ser condenados ou pode ser autorizado o seu aproveitamento condicional para a 

alimentação humana, conforme disposto em normas complementares do MAPA ou do SIM; e  

II - nos casos de condenação, pode ser permitido o aproveitamento das matérias-primas 

e dos produtos para fins não comestíveis. 

CAPÍTULO IV 

DAS PENALIDADES 

Art. 253.  As penalidades a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza 

pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurados os direitos à ampla 

defesa e ao contraditório. 

Art. 254.  Sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis, a infração ao 

disposto neste Decreto ou em normas complementares referentes aos produtos de origem 

animal, considerada a sua natureza e a sua gravidade, acarretará, isolada ou cumulativamente, as 

seguintes sanções: 
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 I - notificado ou infracionado com efeitos de advertência, quando o infrator for primário 

e não tiver agido com dolo ou má-fé; 

II - multa, nos casos não compreendidos no inciso I, tendo como valor máximo o 

correspondente ao valor fixado na Lei 2.860 de 18 de agosto de 2017; 

III - apreensão ou condenação das matérias-primas e dos produtos de origem animal, 

quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, 

ou forem adulterados; 

 IV - suspensão de atividade, quando causar risco ou ameaça de natureza higiênico-

sanitária ou quando causar embaraço à ação fiscalizadora; 

 V - interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na 

adulteração ou na falsificação habitual do produto ou quando se verificar, mediante inspeção 

técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias 

adequadas; e 

 VI - cassação de registro ou do relacionamento do estabelecimento. 

§ 1º  As multas previstas no inciso II do caput serão agravadas até o grau máximo, nos 

casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal. 

§ 2º A interdição ou a suspensão podem ser levantadas após o atendimento das 

exigências que as motivaram. 

§ 3º Se a interdição total ou parcial não for levantada, nos termos do § 2º, após doze 

meses, será cancelado o registro ou o relacionamento do estabelecimento.  

Art. 255. Para fins de aplicação da sanção de multa de que trata o inciso II, do art. 253, 

deste Decreto, são consideradas: 

I - infrações leves as compreendidas nos incisos I a IX, do caput, do art. 242, deste 

Decreto; 



22
BOLETIM nº 7007

Sexta-feira
25 de Junho de 2021

Boletim Oficial
do Município

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 

81 
 
 

 II - infrações graves as compreendidas nos incisos X a XXII, do caput, do art.242, deste 

Decreto; e 

  III - infrações gravíssimas as compreendidas nos incisos XXIII a XXX, do caput, do 

art.242, deste Decreto. 

§ 1º As infrações classificadas como leves, moderadas ou graves poderão receber 

graduação superior, nos casos em que a falta cometida implicar risco à saúde ou aos interesses 

dos consumidores, ou, ainda, pelas sucessivas reincidências. 

§ 2º Aos que cometerem outras infrações a este Decreto ou às normas complementares, 

será aplicada multa no valor compreendido entre um e cem por cento do valor máximo da multa, 

de acordo com a gravidade da falta e seu impacto na saúde pública ou na saúde animal, 

observadas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas na Lei n°2.860 de 2017; 

Art. 256. Para efeito da fixação dos valores da multa de que trata o inciso II, do caput, do 

art. 254 deste Decreto, serão considerados, além da gravidade do fato, em vista de suas 

consequências para a saúde pública e para os interesses do consumidor, os antecedentes do 

infrator e as circunstâncias atenuantes e agravantes. 

§ 1º São consideradas circunstâncias atenuantes, além das previstas na Lei n° 2.860 de 

2017: 

I - a infração cometida configurar-se como sem dolo ou sem má-fé;  

II - a infração ter sido cometida acidentalmente; 

III - a infração não acarretar vantagem econômica para o infrator; ou 

IV - a infração não afetar a qualidade do produto. 

§ 2º São consideradas circunstâncias agravantes, além das previstas na Lei n° 2.860 de 

2017:  

I - a infração ter consequência danosa para a saúde pública ou para o consumidor; 
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II - o infrator ter colocado obstáculo ou embaraço à ação da fiscalização ou à inspeção. 

§ 3º Na hipótese de haver concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a 

aplicação da pena deve ser considerada em razão das que sejam preponderantes. 

§ 4º Verifica-se reincidência quando o infrator cometer nova infração depois do trânsito 

em julgado da decisão administrativa que o tenha condenado pela infração anterior, podendo 

ser genérica ou específica. 

§ 5º A reincidência genérica é caracterizada pelo cometimento de nova infração e a 

reincidência específica é caracterizada pela repetição de infração já anteriormente cometida. 

§ 6º Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do 

cumprimento ou da extinção da penalidade administrativa e a data da infração posterior tiver 

decorrido mais de cinco anos, podendo norma específica reduzir esse tempo.  

§ 7º Quando a mesma infração for objeto de enquadramento em mais de um dispositivo 

deste Decreto, prevalece para efeito de punição o enquadramento mais específico em relação ao 

mais genérico. 

Art. 257. As multas a que se refere este Capítulo não isentam o infrator da apreensão 

ou da inutilização do produto, da interdição total ou parcial de instalações, da suspensão de 

atividades, da cassação do registro do estabelecimento ou da ação criminal, quando tais medidas 

couberem. 

Parágrafo único. A cassação do registro será aplicada pelo diretor do SIM. 

Art. 258. Apurando-se no mesmo processo administrativo a prática de duas ou mais 

infrações, as penalidades serão aplicadas cumulativamente para cada disposição infringida. 

Art. 259. Para fins de aplicação das sanções de que trata o inciso III, do caput, do         

art. 254 deste Decreto, será considerado que as matérias primas e os produtos de origem animal 

não apresentam condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam ou que se 

encontram adulterados, sem prejuízo de outras previsões deste Decreto, quando o infrator:  
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I - adulterar qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal;  

II - expedir matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens armazenados em 

condições inadequadas;  

III - utilizar produtos com prazo de validade vencido, apor aos produtos novas datas 

depois de expirado o prazo ou apor data posterior à data de fabricação do produto;  

IV - produzir ou expedir produtos que representem risco à saúde pública;  

V - produzir ou expedir, para fins comestíveis, produtos que sejam impróprios ao 

consumo humano;  

VI - utilizar matérias-primas e produtos condenados ou não inspecionados no preparo 

de produtos utilizados na alimentação humana; 

VII - elaborar produtos que não atendem ao disposto na legislação específica ou aos 

processos de fabricação, formulação e composição registrados pelo SIM; ou 

VIII - utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-prima, 

produto, rótulo ou embalagem, apreendidos pelo SIM e mantidos sob a guarda do 

estabelecimento.  

Parágrafo único. Cabe ao infrator arcar com os eventuais custos de remoção, de 

transporte e de destruição dos produtos condenados. 

Art. 260. Para fins de aplicação da sanção de que trata o inciso IV, do caput, do art. 254 

deste Decreto, caracterizam atividades de risco ou situações de ameaça de natureza higiênico-

sanitária, sem prejuízo de outras previsões deste Decreto: 

 I - desobediência ou inobservância às exigências sanitárias relativas ao funcionamento e 

à higiene das instalações, dos equipamentos, dos utensílios e dos trabalhos de manipulação e de 

preparo de matérias-primas e produtos; 
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 II - omissão de elementos informativos sobre a composição centesimal e tecnológica do 

processo de fabricação; 

 III - adulteração de qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal;  

IV - expedição de matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens armazenados 

em condições inadequadas; 

 V - recepção, utilização, transporte, armazenagem ou expedição de matéria-prima, 

ingrediente ou produto desprovido de comprovação de sua procedência;  

VI - simulação da legalidade de matérias-primas, ingredientes ou produtos de origem 

desconhecida;  

VII - utilização de produtos com prazo de validade vencido, aposição nos produtos de 

novas datas depois de expirado o prazo ou aposição de data posterior à data de fabricação do 

produto;  

VIII - produção ou expedição de produtos que representem risco à saúde pública; 

 IX - produção ou expedição, para fins comestíveis, de produtos que sejam impróprios ao 

consumo humano;  

X - utilização de matérias-primas e de produtos condenados ou não inspecionados no 

preparo de produtos utilizados na alimentação humana;  

XI - utilização de processo, substância, ingredientes ou aditivos que não atendam ao 

disposto na legislação específica;  

XII - utilização, substituição, subtração ou remoção, total ou parcial, de matéria-prima, 

produto, rótulo ou embalagem, apreendidos pelo SIM e mantidos sob a guarda do 

estabelecimento;  

XIII - prestação ou apresentação de informações, declarações ou documentos falsos ou 

inexatos perante o órgão fiscalizador, referente à quantidade, à qualidade e à procedência das 
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matérias-primas, dos ingredientes e dos produtos ou qualquer sonegação de informação que 

interesse, direta ou indiretamente, ao SIM e ao consumidor; 

XIV - adulteração ou falsificação de registros sujeitos à verificação pelo SIM;  

XV - não cumprimento dos prazos estabelecidos em seus programas de autocontrole, 

bem como nos documentos expedidos ao SIM, em atendimento a planos de ação, fiscalizações, 

autuações, intimações ou notificações; 

 XVI - ultrapassagem da capacidade máxima de abate, de industrialização, de 

beneficiamento ou de armazenagem;  

XVII - não apresentação de documentos que sirvam como embasamento para a 

comprovação da higidez ao SIM dos produtos expedidos, em atendimento à solicitação, 

intimação ou notificação; 

 XVIII - aquisição, manipulação, expedição ou distribuição de produtos de origem animal 

oriundos de estabelecimento não registrado ou relacionado pelo Órgão de Inspeção Municipal, 

Estadual ou Federal ou que não conste no cadastro geral do Sistema Brasileiro de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal; ou 

 XIX - não realização de recolhimento de produtos que possam incorrer em risco à saúde 

ou aos interesses do consumidor.  

Art. 261. Para fins de aplicação da sanção de que trata o inciso IV, do art. 254 deste 

Decreto, caracterizam embaraço à ação fiscalizadora, sem prejuízo de outras previsões deste 

Decreto, quando o infrator: 

 I - embaraçar a ação de servidor do SIM no exercício de suas funções, visando a 

dificultar, retardar, impedir, restringir ou burlar os trabalhos de fiscalização; 

II - desacatar, intimidar, ameaçar, agredir, tentar subornar servidor do SIM; 

III - omitir elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do 

processo de fabricação; 
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 IV - simular a legalidade de matérias-primas, de ingredientes ou de produtos de origem 

desconhecida; 

 V - construir, ampliar ou reformar instalações sem a prévia aprovação do SIM; 

 VI - utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-prima, 

produto, rótulo ou embalagem, apreendidos pelo SIM e mantidos sob a guarda do 

estabelecimento; 

 VII - prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou inexatos 

perante o órgão fiscalizador, referente à quantidade, à qualidade e à procedência das matérias-

primas, dos ingredientes e dos produtos, ou cometer qualquer sonegação de informação que, 

direta ou indiretamente, interesse ao SIM e ao consumidor;  

VIII - adulterar documentos oficiais;  

IX - adulterar registros sujeitos à verificação pelo SIM; 

X - não cumprir os prazos estabelecidos em seus programas de autocontrole, bem como 

nos documentos expedidos ao SIM, em atendimento a planos de ação, fiscalizações, autuações, 

intimações ou notificações; ou 

 XI - não realizar o recolhimento de produtos que possam incorrer em risco à saúde ou 

aos interesses do consumidor.  

Art. 262. Para fins de aplicação da sanção de que trata o inciso V, do caput, do art. 254 

deste Decreto, caracterizam a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas, sem 

prejuízo de outras previsões deste Decreto, quando ocorrer: 

I - desobediência ou inobservância às exigências sanitárias relativas ao 

funcionamento e à higiene das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, bem como 

dos trabalhos de manipulação e de preparo de matérias-primas e produtos; ou 

  II - não cumprimento dos prazos estabelecidos em seus programas de 

autocontrole, bem como nos documentos expedidos ao SIM, em atendimento à planos de ação, 
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fiscalizações, autuações, intimações ou notificações relativas à manutenção ou higiene das 

instalações. 

Art.263. As sanções de interdição total ou parcial do estabelecimento em decorrência de 

adulteração habitual do produto, ou de suspensão de atividades oriundas de embaraço à ação 

fiscalizadora, serão aplicadas pelo período mínimo de sete dias, o qual poderá ser acrescido de 

quinze, trinta ou sessenta dias, tendo em vista o histórico de infrações, as sucessivas 

reincidências e as demais circunstâncias agravantes previstas no art. 256 deste Decreto. 

Art. 264.  Caracteriza-se a habitualidade na adulteração de produtos quando constatada 

a idêntica infração por três vezes, consecutivas ou não, dentro do período de doze meses.  

Art. 265.  Caracteriza-se a propaganda de produtos contrariando a legislação de 

inspeção quando constatado divulgação de produtos em que haja atividade de risco ou situação 

de ameaça de natureza higiênico-sanitária. 

Art. 266. As sanções de cassação de registro ou de relacionamento do estabelecimento 

devem ser aplicadas nos casos de: 

 I - reincidência na prática das infrações de maior gravidade previstas neste Decreto ou 

em normas complementares; 

 II - reincidência em infração cuja penalidade tenha sido a interdição do estabelecimento 

ou a suspensão de atividades, nos períodos máximos fixados no art. 263 deste Decreto; ou 

 III - não levantamento da interdição do estabelecimento após decorridos doze meses. 

CAPÍTULO V 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. 267. O descumprimento às disposições da Legislação Municipal, deste Decreto e às 

normas complementares será apurado em processo administrativo devidamente instruído, 

iniciado com a lavratura do auto de infração. 
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Art. 268.  O auto de infração será lavrado por Fiscal do SIM que houver constatado a 

infração, no local onde foi comprovada a irregularidade ou no órgão de Inspeção Municipal. 

Art. 269.  O auto de infração deve ser claro e preciso, sem rasuras nem emendas, e deve 

descrever a infração cometida e a base legal infringida.  

Art. 270.  O auto de infração será lavrado em modelo próprio a ser estabelecido pela 

Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal.  

Art. 271.  A assinatura e a data apostas no auto de infração por parte do autuado, ao 

receber sua cópia, caracterizam intimação válida para todos os efeitos legais. 

§ 1º Quando da recusa do autuado em assinar o auto de infração, o fato deve ser 

consignado no próprio auto de infração. 

§ 2º A ciência expressa do auto de infração deve ocorrer pessoalmente, por via postal, 

com aviso de recebimento - AR, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da 

cientificação do interessado. 

Art. 272. A defesa do autuado deve ser apresentada por escrito, em vernáculo e 

protocolizada na representação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Agricultura, Abastecimento e Pesca, no prazo de dez dias, contados da data da cientificação 

oficial. 

Art. 273.  Na Diretoria do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, após 

juntada ao processo a defesa ou o termo de revelia, deve instruí-lo com relatório e o Diretor 

desse Serviço deve proceder ao julgamento em primeira instância. 

Art. 274.  Do julgamento em primeira instância, cabe recurso, em face de razões de 

legalidade e do mérito, no prazo de dez dias, contado da data de ciência ou da data de 

divulgação oficial da decisão.  

Parágrafo único. O recurso tempestivo poderá, a critério da autoridade julgadora, ter 

efeito suspensivo sobre a penalidade aplicada e deve ser dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão, a qual, se não a reconsiderar, encaminhará o processo administrativo ao Secretário 
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Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e Pesca, para proceder ao 

julgamento em segunda instância. 

Art. 275.  A autoridade competente para decidir o recurso em segunda e última 

instância é o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e 

Pesca, respeitados os prazos e os procedimentos previstos para a interposição de recurso na 

instância anterior. 

Parágrafo único.  Em caso de determinação de inutilização de produto, o infrator terá o 

prazo de quinze dias para comprovar a inutilização, sob pena de conversão para sanção 

administrativa de multa por infração gravíssima. 

Art. 276.  O não recolhimento do valor da multa no prazo de trinta dias, comprovado 

nos autos do processo transitado em julgado, implicará o encaminhamento do débito para 

inscrição em dívida ativa do Município. 

Art. 277.  Poderá ser dado conhecimento público dos produtos e dos estabelecimentos 

que incorrerem em adulteração comprovadas em processos com trânsito em julgado no âmbito 

administrativo. 

Parágrafo único. Também pode ser divulgado o recolhimento de produtos que 

coloquem em risco a saúde ou os interesses do consumidor.  

Art. 278. Os valores da multa serão reduzidos em 20% (vinte por cento) quando o 

pagamento for efetuado em até 20 (vinte) dias corridos, contados da data da notificação da 

decisão. 

Art. 279. Após a decisão de suspensão de atividade ou de interdição parcial ou total, 

após a adequação do estabelecimento, poderá o requerente protocolizar pedido para nova 

inspeção. 

Art. 280. Após nova inspeção, constatando atendimento às exigências do SIM BJ, 

mediante laudo ou relatório elaborado pelos fiscais, o Coordenador de Serviço de Inspeção 
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deverá revogar a sanção aplicada, sem prejuízo das demais sanções cominadas 

cumulativamente. 

Parágrafo único. Em caso de negativa ao requerimento de nova inspeção, caberá 

recurso, na forma do disposto neste Decreto. 

 

Art. 281.  A lavratura do auto de infração não isenta o infrator do cumprimento da 

exigência que a tenha motivado. 

TÍTULO  VIII 

DA ANÁLISE LABORATORIAL 

Art. 282. As matérias-primas, os produtos de origem animal e toda e qualquer 

substância que entre em suas elaborações, estão sujeitos a análises físicas, microbiológicas, 

físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais análises que se fizerem necessárias 

para a avaliação da conformidade. 

Parágrafo único. Sempre que o SIM julgar necessário, realizará a coleta de amostras 

para análises laboratoriais. 

Art. 283. As metodologias analíticas devem ser padronizadas e validadas pelo MAPA. 

Art. 284. Os procedimentos, frequência e métodos de coleta das análises fiscais, devem 

ser padronizados e descritos em regulamentação específica do SIM. 

Art. 285. A coleta de amostra de matéria-prima, de produto ou de qualquer substância 

que entre em sua elaboração e de água de abastecimento para análise fiscal deve ser efetuada 

por servidores do SIM. 

§ 1º A amostra deve ser coletada, sempre que possível, na presença do detentor do 

produto ou de seu representante, conforme o caso. 
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§ 2º Não deve ser coletada amostra de produto cuja identidade, composição, 

integridade ou conservação esteja comprometida. 

Art. 286. A autenticidade das amostras deve ser garantida pela autoridade competente 

que estiver procedendo à coleta. 

Art. 287. Nos casos de resultados de análises fiscais que não atendam ao disposto na 

legislação, o SIM notificará o interessado dos resultados analíticos obtidos e adotará as ações 

fiscais e administrativas pertinentes. 

Art. 288. É facultado ao interessado requerer ao SIM a análise pericial da amostra de 

contraprova, nos casos em que couber, no prazo de quarenta e oito horas, contado da data da 

ciência do resultado. 

§ 1º Ao requerer a análise da contraprova, o interessado deve indicar no requerimento 

o nome do assistente técnico para compor a comissão pericial e poderá indicar um substituto. 

§ 2º O interessado deve ser notificado sobre a data, a hora e o laboratório definido pela 

autoridade competente de SIM, em que se realizará a análise pericial na amostra de contraprova, 

com antecedência mínima de setenta e duas horas. 

§ 3º Deve ser utilizada na análise pericial a amostra de contraprova que se encontra em 

poder do detentor ou do interessado. 

§ 4º Deve ser utilizada na perícia de contraprova o mesmo método de análise 

empregado na análise fiscal, salvo se houver concordância da comissão pericial quanto à adoção 

de outro método. 

§ 5º A análise pericial não deve ser realizada no caso da amostra de contraprova 

apresentar indícios de alteração ou de violação. 

§ 6º Na hipótese de que trata o § 5º, deve ser considerado o resultado da análise 

fiscal.       
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§ 7º Em caso de divergência quanto ao resultado da análise fiscal ou discordância entre 

os resultados da análise fiscal com o resultado da análise pericial de contraprova, deve-se realizar 

novo exame pericial sobre a amostra de contraprova em poder do laboratório ou do SIM local. 

§ 8º O não comparecimento do representante indicado pelo interessado na data e na 

hora determinadas ou a inexistência da amostra de contraprova sob a guarda do interessado 

implica a aceitação do resultado da análise fiscal. 

Art. 289.  O solicitante, quando indicar assistente técnico ou substituto para 

acompanhar análises periciais, deverá comprovar que os indicados possuem formação e 

competência técnica para acompanhar a análise pericial.  

Art. 290.  O interessado poderá apresentar manifestação adicional quanto ao resultado 

da análise pericial da amostra de contraprova no processo de apuração de infrações no prazo de 

dez dias, contado da data de assinatura da ata de análise pericial de contraprova.        

Parágrafo único. O resultado da análise pericial da amostra de contraprova e a 

manifestação adicional do interessado quanto ao resultado, caso apresentado, serão avaliados e 

considerados na motivação da decisão administrativa.       

Art. 291. O estabelecimento deve realizar controle de seu processo produtivo, por meio 

de análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais 

que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade de matérias-primas e de produtos 

de origem animal prevista em seu programa de autocontrole, de acordo com métodos com 

reconhecimento técnico e científico comprovados, e dispondo de evidências auditáveis que 

comprovem a efetiva realização do referido controle. 

Art. 292. A coleta de amostras de produtos de origem animal registrados no SIM pode 

ser realizada em estabelecimentos varejistas, em caráter supletivo, com vistas a atender a 

programas e a demandas específicas. 

Art. 293. Os estabelecimentos podem arcar com os custos das análises fiscais em 

laboratórios credenciados em atendimento aos programas nacionais, desde que sejam 

cientificados no momento da coleta das amostras e manifestem sua concordância expressa. 



25
BOLETIM nº 7007

Sexta-feira
25 de Junho de 2021

Boletim Oficial
do Município

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 

93 
 
 

TÍTULO IX 

DA REINSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA 

Art. 294. Os produtos de origem animal podem ser reinspecionados sempre que 

necessário antes de sua liberação para o comércio municipal ou, em caso de equivalencia ao 

SISBI, o comércio interestadual. 

Parágrafo único. As matérias-primas e os produtos de origem animal submetidos à 

reinspeção, os critérios de amostragem e os demais procedimentos serão definidos em norma 

complementar. 

Art. 295. A reinspeção dos produtos deve ser realizada em local ou em instalação que 

preserve as condições sanitárias dos produtos. 

Parágrafo único. A reinspeção de que trata o caput abrange: 

I - a verificação das condições de integridade das embalagens, dos envoltórios e dos 

recipientes; 

II - a rotulagem, as marcas oficiais de inspeção e os prazos de validade;      

III - a avaliação das características sensoriais, quando couber; 

IV - a coleta de amostras para análises físicas, microbiológicas, físico-químicas, de 

biologia molecular e histológicas, quando couber; 

V - a documentação fiscal e sanitária de respaldo ao trânsito e à comercialização, 

quando couber; e        

VI - as condições de manutenção e de higiene do veículo transportador e o 

funcionamento do equipamento de geração de frio, quando couber; 

Art. 296. Na reinspeção de matérias-primas ou de produtos que apresentem evidências 

de alterações ou de adulterações, devem ser aplicados os procedimentos previstos neste 

Decreto.      

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 

94 
 
 

Art. 297.  É permitido o aproveitamento condicional ou a destinação industrial de 

matérias-primas e de produtos de origem animal em outro estabelecimento sob inspeção 

municipal, em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção do Estado ou em 

estabelecimentos aderidos ao SISBI, desde que:      

I - haja autorização prévia do serviço oficial do estabelecimento de destino; e     

II - haja controle efetivo de sua rastreabilidade, contemplando a comprovação de 

recebimento no destino;  

TÍTULO X 

DO TRÂNSITO E DA CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

CAPÍTULO I 

DO TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

Art. 298. O trânsito de matérias-primas e de produtos de origem animal deve ser 

realizado por meio de transporte apropriado, de modo a garantir a manutenção de sua 

integridade e a permitir sua conservação. 

§ 1º Os veículos, os contentores ou os compartimentos devem ser higienizados e, se 

necessário, desinfetados antes e após o transporte. 

§ 2º Os veículos, os contentores ou os compartimentos utilizados para o transporte de 

matérias-primas e de produtos frigorificados dentro dos limites municipais, devem dispor de 

isolamento térmico e, quando necessário, de equipamento gerador de frio. 

§ 3º Os veículos, os contentores ou os compartimentos utilizados para o transporte de 

matérias-primas e de produtos frigorificados devem dispor de isolamento térmico e, quando 

necessário, de equipamento gerador de frio, além de instrumento de controle de temperatura, 

nos casos dos estabelecimentos aderidos ao SISBI. 
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Art. 299.  As matérias-primas e os produtos de origem animal fabricados em 

estabelecimentos sob inspeção municipal, quando devidamente registrados ou isentos de 

registro: 

I - têm livre comércio em território municipal, observadas:       

a) as exigências do órgão de saúde animal quanto ao trânsito de produtos; e       

b) as demais exigências previstas neste Decreto e em normas complementares;  

  Art. 300.  As matérias-primas e os produtos de origem animal fabricados em 

estabelecimentos sob inspeção municipal, quando devidamente registrados ou isentos de 

registro e aderidos ao SISBI, têm livre comércio em território nacional, observadas:       

I - as exigências do órgão de saúde animal quanto ao trânsito de produtos; e       

II - as demais exigências previstas neste Decreto e em normas complementares. 

CAPÍTULO II 

DA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

Art. 301.  Em casos de estabelecimentos e produtos registrados no SIM que estiverem 

aderidos ao SISBI e devidamente informados no e-sisbi ou outro instrumento que venha a ser 

criado ou adotado pelo SIM em função da manutenção da equivalência dos Serviços de Inspeção, 

os certificados sanitários nacionais, as guias de trânsito e as declarações de conformidade ou de 

destinação industrial ou condenação emitidos para os produtos de origem animal devem atender 

aos modelos estabelecidos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da 

Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, ou ainda do orgão Estadual de Defesa Agropecuária 

e o de Inspeção.   

§ 1º É obrigatória a emissão de certificação sanitária para o trânsito de matérias-primas 

ou de produtos de origem animal, nos casos que trata o caput deste artigo. 
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§ 2º A critério do MAPA, pode ser dispensada a certificação sanitária para o trânsito de 

matérias-primas ou de produtos de origem animal, conforme estabelecido neste Decreto e em 

normas complementares, observada a legislação de saúde animal.  

§ 3º É obrigatória a emissão de certificação sanitária para o trânsito de matérias-primas 

ou de produtos de origem animal destinados ao aproveitamento condicional ou à condenação 

determinados pelo SIM e a emissão de documentação de destinação industrial ou de 

condenação determinadas pelo estabelecimento, nos casos que trata o caput deste artigo. 

Art. 302. No caso de fabricação, transito e comercialização de alimentos dentro dos 

limites do Município, não se faz necessário a utilização de certificados, declarações ou guias, 

salvo as autorizações específicas para produtos não comestíveis ou de não utilização na 

alimentação humana previstos neste Decreto.     

TÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 303. Para o registro de estabelecimentos agroindustriais de pequeno e médio porte, 

serão seguidas as normas constantes em Regulamentação específica Federal ou Estadual. 

Art. 304. Os casos omissos ou as dúvidas que se suscitarem na execução deste 

Regulamento serão resolvidos pelo SIM, com base em informações técnico-científicas. 

Art. 305. As penalidades aplicadas, após o trânsito em julgado administrativo, serão 

consideradas para a determinação da reincidência em relação a fato praticado depois do início 

da vigência deste regulamento. 

Art. 306.  O SIM deve atuar em conjunto com o órgão competente da saúde para o 

desenvolvimento de:      

I - ações e programas de saúde animal e saúde humana para a mitigação ou a redução 

de doenças infectocontagiosas ou parasitárias que possam ser transmitidas entre os homens e os 

animais; 
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II - ações de educação sanitária; e  

III - combate a clandestinidade no comércio e industria.      

Art. 307. O SIM, através do seu Diretor ou do Secretário Muncipal de Agricultura 

expedirá normas complementares necessárias à execução deste Decreto. 

Art. 308. As normas complementares existentes permanecem em vigor, desde que não 

contrariem o disposto neste Decreto. 

Art. 309. Aplicam-se subsidiariamente, no que não conflitar com este Decreto, as 

disposições que regulamentam a aplicação do Código de Posturas Municipal. 

Art. 310. Fica revogado o Decreto nº 7.061, de 13 de setembro de 2018. 

Art. 311. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de junho de 2021. 

 

 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 7.923, DE 24 DE JUNHO DE 2021. 

 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea g, 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/000933/2020, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, o 

imóvel situado à Rua São Francisco, nº 95, casa 02, fundos, Código de Cadastro nº 97, localizado na Vila 

Ideal - 1º Distrito de Duque de Caxias/RJ, correspondendo a área de 48,80 m², incidindo a presente 

declaração também sobre todos os direitos reais ou possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e 
contínua que recaírem sobre o bem objeto deste Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto tem por finalidade a reurbanização 

da área compreendida como Vila Ideal e Vila Nova e Canalização do Canal Caboclo, desconstituindo a 
favelização e ocupação urbana desordenada existente na área a ser expropriada. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de junho de 2021. 

  

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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 DECRETO Nº 7.924, DE 24 DE JUNHO DE 2021. 

 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea g, 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/001250/2021, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou 
judicial, a título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1941, os Lotes 1 a 28 da Quadra 3, antiga Quadra 79, Loteamento Jardim Riviera, situados entre as Ruas 

Simão Dias e Rua Própria - 2º Distrito de Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração também 

sobre todos os direitos reais ou possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua que 
recaírem sobre o bem objeto deste Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto tem por finalidade a implantação de 

Praça Maria Helena. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 

devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de junho de 2021. 

  

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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 DECRETO Nº 7.925, DE 24 DE JUNHO DE 2021. 

 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea g, 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/001251/2021, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial,   
a título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,         

o Sítio 71, situado no Loteamento Vila Actura, Bairro Campos Elíseos, de frente para a Rua Pedro de 

Toledo - 2º Distrito de Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração também sobre todos os 

direitos reais ou possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua que recaírem sobre o 
bem objeto deste Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto tem por finalidade a implantação de 

área de lazer. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 

devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de junho de 2021. 

  

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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 DECRETO Nº 7.926, DE 24 DE JUNHO DE 2021. 

 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea g, 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/001256/2021, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 

título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,           

o Lote 1A da Quadra 1A, situado de frente para a Rodovia Washington Luiz, Loteamento Chácaras 

Arcampo, Bairro Santa Cruz da Serra - 2º Distrito de Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração 

também sobre todos os direitos reais ou possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua 

que recaírem sobre o bem objeto deste Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto tem por finalidade a implantação de 

área de lazer. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 

devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de junho de 2021. 

  

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 7.927, DE 24 DE JUNHO DE 2021. 

 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º e 5º, alínea g, 
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/001257/2021, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, 
a título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,      

os Lotes 10 e 10A, da Quadra 1, Loteamento Chácaras Arcampo, Bairro Chácaras Arcampo - 2º Distrito de 

Duque de Caxias/RJ, incidindo a presente declaração também sobre todos os direitos reais ou 

possessórios decorrentes de posse mansa, pacífica e contínua que recaírem sobre o bem objeto deste 
Decreto. 

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto tem por finalidade a implantação de 

área de lazer. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 

devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 24 de junho de 2021. 

  

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.° 2111/GP/2021

O PREFEITO MUNICIPAL dE
DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal,

RESOLVE:

INSTAURAR Inquérito Administrativo, a fim de apurar os fatos relatados no Processo 

Adm inistrativo n.° 014/001779/2020, em nome da servidora ZILDA MARIA DE ALMEIDA 

FRANÇA, Auxiliar de Enfermagem, matrícula n.° 13.775-0, conforme solicitação da 2a 

Comissão Permanente de Inquérito Adm inistrativo, (despacho da Secretaria M unicipal de 

Administração) em observância o mesmo encontra-se incurso no artigo 189, inciso III, da Lei 

1506/2000, contida no Processo acima mencionado.

Esta portaria entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Prefeitura M unicipal de Duque de Caxias, em 23 de junho de 2021.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA:01311846794
Data: 2021.06.23 13:36:20 -03:00

S
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.° 2112/GP/2021

O PREFEITO MUNICIPAL dE
DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição legal,

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a contar de 16 de janeiro de 2018, o(a) servidor(a) VIVIAN SOUZA 

DOS SANTOS, matricula n.° 22.748-8, lotado(a) na SMSDC, conform e Processo 

Adm inistrativo n.° 56.516/2018.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 23 de junho de 2021.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito

I
I

33 Bd&Xfi Cé0Í$!
"d , V-fV" /'C,
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Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA:01311846794
Data: 2021.06.23 13:36:21 -03:00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

P O R T A R I A  N° 2113/GP/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas
atribuições legais,

R E S O L V E :

RETIFICAR o cargo para “Assistente do Secretário, símbolo CC/1+ST(70%)” do
servidor VANESSA NUNES PAIXÃO, e não como consta na Portaria n.° 1896/G P/2021, de 18 
de maio de 2021.

Prefeitura M unicipal de Duque de Caxias, 24 de junho de 2021.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado no B o le tim  O fic ia l

N° T t o í  de..':-' aJ S  /2021

v,

M atrícu la :

Assinado Digitalmente por: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA:01311846794
Data: 2021.06.24 11:22:57 -03:00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DUQUE DE CAXIAS E O CLUB DE REGATAS VASCO 
DA GAMA (VASCO) NA FORMA ABAIXO:

Considerando o Processo Administrativo n^ 003/000734/2021.

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS (MDC), inscrita no CNPJ sob o n.e 29.138.328/0001-50, com 
sede na Alameda Esmeralda Ng. 206, bairro Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, CEP: 25215- 
260, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito, Washington Reis de Oliveira, e do outro 
lado o CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (CRVG), associação desportiva inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°. 33.617.465/0001-45, com sede na Rua General Almério de Moura n°. 131, bairro Vasco 
da Gama, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.921.060, neste ato representado por seu Presidente 
Administrativo, Sr. Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado, firmam o presente ACORDO 
DE COOPERAÇÃO, conforme as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

Este Acordo de Cooperação, em regime de mútua colaboração, tem por objeto a cessão não 
onerosa de campo de futebol localizado na Rua Garibaldi s/n, Vila Olímpica de Duque Caxias, 
localizada no bairro Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, CEP: 25075-080, para as equipes 
de futebol feminino do VASCO, sem exclusividade e com contrapartida em forma de exposição 
de marca nos uniformes das equipes de futebol feminino do VASCO.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA JUSTIFICATIVA

O presente Acordo de Cooperação visa destinar uma instalação desportiva para o desempenho 
de treinamentos da equipe de futebol feminino do VASCO, como forma do MUNICÍPIO DE DUQUE 
DE CAXIAS incentivar e fomentar as atividades esportivas de alto rendimento e contribuir o 
desenvolvimento da modalidade.

CLAUSULA TERCEIRA -  DAS RESPONSABILIDADES

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS se compromete a:

a) Ceder, em regime de não-exclusividade, as instalações desportivas objeto do presente Ãcc 
de Cooperação para o treinamento e eventualmente disputa de partidas oficiais ou não-oficiais 
das equipes de futebol feminino do VASCO;

b) Manter a posse, conservação e guarda das instalações desportivas objeto do presente Acocdo 
de Cooperação, podendo dispor livremente dos campos de futebol quando estes não estivererfi 
sendo utilizados pelo VASCO.

DCDuoueDe Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - CEP 
25215260 Duque de Caxias/RJ - CNPJ 

29.138.328/0001-50 Tel: (21) 2773-6200 - 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

0  VASCO se compromete a:

a) Estampar a logomarca do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS nas mangas das camisas das 
equipes de futebol feminino do Vasco em todas as competições oficiais que forem disputadas 
durante o prazo de vigência deste Acordo de Cooperação;

b) Entregar as instalações nas mesmas condições em que as receber, se responsabilizando por 
eventuais danos causados por culpa ou dolo das atletas.

CLÁUSULA QUARTA -  DA VIGÊNCIA, DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Acordo terá a duração de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo com antecedência mínima de 90 (noventa) 
dias, podendo também ser denunciado a qualquer tempo, por vontade dos partícipes ou de um 
deles, com manifestação a ser apresentada por escrito, bem como ser rescindido por infração 
legal ou por descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

Para dirim ir as dúvidas ou controvérsias oriundas deste Acordo, que não puderem ser resolvidas 
amigavelmente pelos partícipes, fica eleita a Comarca da Capital do estado do Rio de Janeiro, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumçpto em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
dispensadas as testemunhas, na fo rp ^  da Lei.

Rio de Jfcheiro, 21 de ju n fy d e  2021.

CLUBtfE REGATAS VASCO DA GAMA 
J^rge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado 

presidente da Diretoria Administrativa

Dl

y L ^ f  1
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 

Washington Reis de Oliveira 
Prefeito Municipal Publicado no Bofetifn Oficial

« 3 M +  ___
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D u o u e  D e
Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - CEP 

25215260 Duque de Caxias/RJ - CNPJ 
29.138.328/0001-50 Tel: (21) 2773-6200 - 

www.duquedecaxias.rj.gov.br

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/000735/2021
DEFIRO
Em 22/06/2021

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/000736/2021
DEFIRO
Em 22/06/2021
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CPL – Comissão Permanente de Licitação
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 017E/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.

ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.

PROCESSO: 010/002239/2019

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de Material Didático, para 

atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021 e 

seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição.

FAVORECIDO: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 21.189.579/0001-52

RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

m m DESCRITIVO QTDE UNID MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
25 Clips de metal galvanizado n° 2/0 

- 34mm -100 unid 2600 c x RAFA 1,62 4.212,00

VALOR TOTAL R$4.212,00

Duque de Caxias, 21 de junho de 2021.

JOAO CARLOS 
Secretário

 RECHA
G o v e rn o ^ ^ ^ 0

Publicado ao Boi+fo* Ofteuri
N . sJÇ) l Q 6  / SQ/ 0 *

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 017H/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.

ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.

PROCESSO: 010/002239/2019

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de Material Didático, para 

atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021 e 

seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição.

FAVORECIDO: L&M MATERIAIS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 00.808.110/0001-84

• RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

ITEM DESCRITIVO QTDE UN1D MARCA VALO R UNITÁRIO VALO R TOTAL

32

Cola de E.V.A. e isopor 
líquida 90r, para trabalhos em 
E.V.A. e isopor; acetato de 
polivinila e álcool, com 
ponteira fácil de usar.

1.560 UND ZASTRAZ 2,81 4.383,60

60 Papel crepom, 0,48x2,00m, 
parafinado, cor:amarelo 260 UND REALCE 0,74 192,40

61 Papel crepom, 0,48x2,00m, 
parafinado, corazul 260 UND REALCE 0,74 192,40

62 Papel crepom, 0,48x2,00m, 
parafinado, cor:branco 260 UND REALCE 0,74 192,40

63 Papel crepom, 0,48x2,00m, 
parafinado, conpreto 260 UND REALCE 0,74 192,40

64 Papel crepom, 0,48x2,00m, 
parafinado, cor:rosa 260 UND REALCE 0,74 192,40

65 Papel crepom, 0,48x2,00m, 
parafinado, cor:verde 260 UND REALCE 0,74 192,40

66 Papel crepom, 0,48x2,00m, 
parafinado, cor:vermelho 260 UND REALCE 0,74 192,40

68 Papel espelho dobradura 
50cmx60cm, conamarelo 520 UND REALCE 0,40 208,00

69 Papel espelho dobradura 
50cmx60cm, cor:azul 520 UND REALCE 0,40 208,00

70 Papel espelho dobradura 
50cmx60cm, conbranco 520 UND REALCE 0,40 208,00

71 Papel espelho dobradura 
50cmx60cm, co rp re to 520 UND REALCE 0,40 208,00

72 Papel espelho dobradura 
50cmx60cm, corverde 520 UND REALCE 0,40 208,00

73 Papel espelho dobradura 
50cmx60cm, corverm elho 520 UND REALCE 0,40 208,00

87 Quadro branco com moldura 260 UND CORTIARTE 127,80 33.228,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

em alumínio 200x120x2, com 
suporte para apagador

VALOR TOTAL R$40.206,40

Duque de Caxias, 21 de junho de 2021.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 0171/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.

ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.

PROCESSO: 010/002239/2019

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de Material Didático, para atendimento 

às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021 e seus anexos, que é parte integrante 

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

FAVORECIDO: PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 05.214.053/0001-29

.  RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

n u DESCRITIVO QTDE UNID d Ê Ê Ê Ê B Ê . VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL íii
3 Bloco color Set, A3,29,7X 42CM, 

120G, 8 cores 24 Folhas 1.300 UND KIT 11,75 15.275,00

13

Caneta esferográfica escrita fina, 
cor da tinta azul, material ponta 
de aço 0,7mm com esfera de 
tungstênio , corpo acrílico 
transparente e sextavado, 
quantidade de cargas: 01, com 
tampa ventilada

32.500 UND KIT 0,36 11.700,00

14

Caneta esferográfica escrita fina, 
cor da tinta preta, material ponta 
de aço 0,7mm com esfera de 
tungstênio, corpo acrílico 
transparente e sextavado, 
quantidade de cargas: 01, com 
tampa ventilada

32.500 UND KIT 0,45 14.625,00

31
Cola Colorida caixa com 6 cores, 
não tóxica, com 23gr cada tubo, 
com bico aplicador.

3.120 UND KIT 5,28 16.473,60

33 Elástico de papel n°18, caixa 
com 25g 2.600 CX PREMIER 0,76 1.976,00

58
Papel 40 kg, gramatura:120g, 
papel offset, conbranca, 
tamanho: 66cmx96cm

6.500 UND RCI 0,61 3.965,00

81 Pincel chato reto, tamanho n°14, 
virola de aluminio, cabo longo 2.600 UND KIT 1,44 3.744,00

85
Pistola de cola quente pequena 
10w, tensão bivolt 110/220v, 
para bastões de Cola de 8mm

260 UND KIT 10,56 2.745,60

VALOR TOTAL R$70.504,20

Duque de Caxias, 21 de junho de 2021.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO

À Secretaria M unicipal de Governo,

Solicitamos a publicação em Boletim  Oficial do Aviso, refe ren te  ao processo n^ 
011/000025/2020, que segue abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO 
DO TEATRO MUNICIPAL RAUL CORTEZ, no Município de Duque de Caxias, com área 
construída de 2.944,06 m2 (dois mil novecentos e quarenta e quatro metros quadrados e 
seis centésimos), conform e especificações estabelecidas no M em oria l Justificativo e 
Descritivo (Anexo I do Edital).

DATA: 13 DE JULHO DE 2021 
HORA: lOhOOmin

RETIRADA DO EDITAL: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:
(h ttp ://transparencia .duquedecaxias.rj.gov.b r/lic itacoes.php) ou em pen drive no endereço 
Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - Duque de Caxias/RJ - Comissão Permanente de 
Licitação.

INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.ri.gov.br

2? REPUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N2 002/2021

Processo n? 011 /000025 /2020

DOUGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Governo

! Em, 23 de Junho de 2021.

J

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao 
processo n° 2021-1030-400568, que segue abaixo:

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS DE INSTALAÇÃO, 
MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E APLICAÇÃO EM 
FOLHA DE PAGAMENTO, CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, CADASTRO E 
DEMAIS ATIVIDADES PARA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC, 
conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência anexo I, parte 
integrante e inseparável deste edital, independentemente de transcrição.

DATA E HORA DO CERTAME: 09 de Julho de 2021, às 10:30hs 
RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações - End.: Alameda Esmeralda, 206 - Jardim 
Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive,ou através do Portal da 
Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.ri.gov.br/
INFORM AÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

AVISO DE PUBLICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 010/2021

Mayara Lopes da Silva 
_____Pregoeira_____

Duque de Caxias, 23 de Junho de 2021.

Maj da Silva

Pregoeira
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 0328/SMA/2021
Cessar os efeitos, a contar de 17 de maio de 2021, da Portaria nº 
1402/SMA/2019, que concedeu 04 (quatro) anos de Licença sem 
Vencimentos, ao(a) servidor(a) RODRIGO FERNANDES BRITO, 
matrícula nº 34.286-6, lotado(a) na SME, conforme o apurado no 
Processo nº 008/005195/2019, apenso ao de nº 008/005113/2019, 
nos termos do Decreto n.º 3562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 22/06/2021

1ª CPIA – Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

2ª PUBLICAÇÃO

**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO

Processo n° 011 /000025 /2020
M odalidade: Tomada de Preços n9 002/2021 
Assunto: Licitação Fracassada
O bjeto: Contratação de empresa especializada para reforma e modernização do Teatro 
Municipal Raul Cortez em uma área construída de 2.944,06m 2 (dois mil novecentos e 
quarenta e quatro metros quadrados e seis centésimos), para a tend im ento  das necessidades 
do m unicípio de Duque de Caxias.

HOMOLOGO COMO FRACASSADA

Hom ologo como FRACASSADA a presente Licitação na m odalidade de Tomada de 
Preços n9 002/2021, refe ren te  ao processo adm in istra tivo  n" 011/000025/2020, tendo  por 
ob je to  a Contratação de empresa especializada para reforma e modernização do Teatro  
Municipal Raul Cortez em uma área construída de 2.944,06m 2 (dois mil novecentos e 
quarenta e quatro metros quadrados e seis centésimos), para a tend im ento  das necessidades 
do m unicípio de Duque de Caxias.

Duque de Caxias, 22 de junho  de 2021.

JOÃO CARLOS
S ecre tá r^  M i

DÇ SOUSA BRECHA
nnupaHõe Governo

JoàoCiriosy Souufijwnã 
Seaetáriotfe Governe* 

Micala:

Publicado ao O fie*» l

Página 1 de 1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Ia COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL

A Ia Comissão Permanente de Inquérito Administrativo -  
CPIA I, pelo presente Edital, convoca o(a) Sra. SANDRA MARTINS 
BEZERRA, Matrícula n° 25.468-7, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, para que possa apresentar defesa no processo 
administrativo n° 008/004528/2019, devendo comparecer no prazo 
legal de 15 (quinze) dias, a contar da data da última publicação do 
Edital , na Prefeitura de Duque de Caxias, situada na Alameda 
Esmeralda n° 206, Jardim Primavera -  Duque de Caxias, implicando, 
o não comparecimento, em REVELIA e prosseguimento dos 
trabalhos desta Comissão.

Duque de Caxias 21 de junho de 2021.

Aiédsutsi.Ojíj—
Vaiejiá Maria dos Santos

Presidente da I a CPIA

Sra. Denise Alves Cavalcante Ferreira
Vogal

Sra. Daniele Padilha de Souza
Secretária da Ia CPIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ia COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL

A 1a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo -  
CPIA I, pelo presente Edital, convoca o(a) Sra. TAIS A PINHEIRO DE 
ALMEIDA, Matrícula n° 34.627-6, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, para que possa apresentar defesa no processo 
administrativo n° 58.971/2017, devendo comparecer no prazo legal de 
15 (quinze) dias, a contar da data da última publicação do Edital , na 
Prefeitura de Duque de Caxias, situada na Alameda Esmeralda n° 206, 
Jardim Primavera -  Duque de Caxias, implicando, o não 
comparecimento, em REVELIA e prosseguimento dos trabalhos desta 
Comissão.

Duque de Caxias 21 de junho de 2021.

J t

Valería ÍHaria dõs Santos
Presidente da Ia CPIA

Sra. Denise Alves Cavalcante Ferreira Sra. Daniele Padilha de Souza
Voga! Secretária da Ia CPIA

AMS
Pn&kado m M  Ofeial

j . i 1W. 2 ,
P ttfe tóo  m  i e t e  luperkü j

CPIA I

2ª CPIA – Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

2ª PUBLICAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
2? CPIA -  COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO 
ADMINISTRATIVO 
PROCESSO N2 008/000986/2020

Proc.____________
Fls.__________Rub.

2 3 CPIA-SMA/PMDC

EDITAL

A Presidente da 2§ Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo, pelo presente Edital, CONVOCA a Senhora Sra. 
SONIA MARIA MESQUITA CORRÊA, médica pediatra, matrícula 
151548, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que 
possa apresentar defesa no processo Administrativo n^. 
008/000986/2020, devendo comparecer no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data de publicação do presente Edital, na sala 
de reuniões da CPIA, situado no prédio da Prefeitura Municipal 
de Duque de Caxias, localizado na Alameda Dona Esmeralda, N^. 
206, Jardim Primavera, Duque de Caxias, implicando o seu não 
comparecimento, em REVELIA e no prosseguimento dos 
trabalhos da 29 Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo.

Duque de Caxias, 15 de junho 2021.

Marilda de Paula e Silva
Matrícula: 04983-6 
Presidente 2^CPIA

II CPIA, Alameda Dona Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -RJ, CEP 25.215-260, email:
2cpiasma@duquedecaxias.rj.gov.br.



31
BOLETIM nº 7007

Sexta-feira
25 de Junho de 2021

Boletim Oficial
do Município

23 CPIA- SMA/PMDC

Proc. 60.513/2011 

Fls. Rub.____

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
23 COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

Proc. 60.513/2011

RELATÓRIO

limo. Senhor Coordenador

O presente Processo se iniciou através de requerimento 
elaborado pelo Laboratório de Análises Clínicas São José, datado de 07 de 
janeiro de 2011, solicitando à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias o 
pagamento relativo à nota fiscal n.9 509 pelos serviços prestados em 
dezembro/2010 no valor total de R$ 3.026,04. Em seguida o Processo foi 
encaminhado à Divisão de Contas Médicas da Secretaria Municipal de Saúde 
para análise e providências visando o pagamento (fls. 12), sendo 
posteriormente enviado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
para a emissão da nota de empenho (fls. 19) e respectiva ordem de 
pagamento (fls. 21), observando-se a indicação de dotação orçamentária 
realizada pelo Fundo Municipal de Saúde (fls. 18).

A Secretaria Municipal de Controle Interno, em despacho 
emitido em 18 de maio de 2011 (fls. 25), analisou a instrução do presente 
processo conforme disposto no Decreto n.9 5.624/2009 e elencou os 
elementos ausentes, encaminhando-o à Secretaria Municipal de Saúde para 
providenciar os ajustes necessários à sua correta tramitação processual. 
A SMCI realizou nova verificação do processo em 08 de agosto de 2011, 
após seu retorno da SMS com a documentação requisitada, solicitando à 
Procuradoria Geral do Município a análise jurídica acerca do documento 
constante às fls. 39 tendo em vista que a Secretaria contratante autorizou o 
pagamento sem a regularidade da certidão do INSS. A Coordenadoria de 
Termos, Contratos e Convênios da PGM, em pronunciamento datado de 10 
de agosto de 2011, manifestou-se pela aceitação do referido documento,

II CPIA, Reunião às terças-feiras, Alameda Dona Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -RJ,
CEP 25.215-260, email: 2cpiasma@duquedecaxias.ri.gov.br.

esclarecendo que no período da prestação dos serviços e da instauração do 
pedido de pagamento a empresa encontrava-se em situação regular.

O processo foi posteriormente encaminhado à Secretaria 
Municipal de Saúde para juntada de nota fiscal ao presente conforme 
requisitado pela Secretaria de Controle Interno, ressaltando em seu 
despacho que deve ser observada a retenção do Imposto sobre Serviços -  
ISS (fls. 48). Em atendimento à solicitação da SMCI foram anexados ao 
presente processo os documentos constantes às fls. 50, 55, 56, 58 e 59. O 
Fundo Municipal de Saúde solicitou nova manifestação da Procuradoria 
Geral do Município através de pronunciamento às fls. 62. Após sua chegada 
à PGM o processo, ao invés de ser endereçado à mencionada Coordenadoria 
de Termos, Contratos e Convênios, foi equivocadamente distribuído à antiga 
29 Comissão Permanente de Inquérito Administrativo em 29 de setembro de 
2011.

Em virtude da Lei Municipal n.9 2.994 de 03 de dezembro de 
2019, que estabelece em seu artigo l 9 que as Comissões Permanentes de 
Inquérito Administrativo (CPIAs) estão agora vinculadas à Secretaria de 
Administração, o presente processo foi distribuído a esta Comissão. A 29 
CPIA, designada pela Portaria n9 1.611/GP/2019, de 17 de dezembro de 
2019, publicada no Boletim Oficial n.9 6.782 deste Município em 18 de 
dezembro de 2019, realizou a análise dos fatos de acordo com o Decreto n.9 
7.349/2019, responsável por estipular as normas e procedimentos para as 
contratações, liquidação e pagamentos, firmadas pela Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, que em seu artigo 42, inciso VI estabelece que:

"Art. 42 - (...)

VI - a SMFP verificará, com base nos incisos I a III, a instrução 
do processo e procederá com a Secretaria Municipal ordenadora da despesa 
as correções necessárias para o devido trâmite processual, sendo certo que, 
concluídas as verificações de praxe:

a) a SMFP efetuará o cálculo das retenções (ISSQN, INSS, IR e 
demais retenções) cabíveis;

b) efetuará o registro da despesa em sistema apropriado;
c) emitirá os documentos "Ordem de Pagamento";
d) emitirá os documentos "Exame para Registro da Despesa";
e) encaminhará o processo para pagamento; "

—i

<4
/

X.

II CPIA, Reunião às terças-feiras, Alameda Dona Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -RJ,
CEP 25.215-260, emait: 2cpiasma@duquedecaxias.rj.gov.br.

Pelo exposto acima, a 2̂  CPIA opina pelo envio do presente 
processo à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento para as 
providências cabíveis, por se tratar de matéria pertinente àquela 
Secretaria conforme disposto no supracitado Decreto Municipal.

É o relatório, salvo melhor juízo de Vossa Senhoria.

Duque de Caxias, 08 de junho de 2021

taa de Pau 
Presidente da

a e Silva 
2-CPIA

M atrícu la 04983-6

/I 1;

Denise Cabalini Pereira Kiayn 
Secretária da 2- CPIA 

M atrícu la 19213-8

Sérgio Luiz Dias M endonça 
Vogal da 2? CPIA 

M atrícu la 18656-7

árbara Per 
Assistente da 23 CPIA 

M atrícula 37755^

Sardella 
te da 23 CPIA 

M atrícula 38820-3

PuMicado *c M  Ofewi bpcid

< ^ Ô JJ£ U
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II CPIA, Reunião às terças-feiras, Alameda Dona Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -RJ,
CEP 25.215-260, email: 2cpiasma@duquedecaxias.rj.gov.br.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE

Termo de Credenciamento n  ̂ 36-007/2021, oriundo do Chamamento Público n® 001/SMA/2020, 

conforme Processo Administrativo n5 008/000357/2021.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, e de 

outro lado, CIASPREV -  CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

PREVIDÊNCIA PRIVADA, inscrita no CNPJ sob o n°. 08.071.645/0001-27, neste ato representado pelo 

Sr. PATRICK LOPES RODRIGUES, inscrito no CPF/MF sob o ne 436.374.798-69.

O objeto do presente termo é o credenciamento de Instituições Financeiras, autorizadas pelo Banco 

Central do Brasil, para prestação de serviços de concessão de empréstimos e financiamentos, 

mediante consignação em folha de pagamento, aos servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, 

oriundo do Chamamento Público ne 001/SMA/2020, conforme o constante no Processo 

Administrativo ne 008/000357/2021.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 08 de junho de 2021.

PARTES

OBJETO

S  — —  Ü '  A
FRANCISCO COSTA KLAYN

Secretário Municipal de Administração

Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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Número do Processo Administrativo 008/000357/2021

Modalidade da Licitação Chamamento Público n® 001/SMA/200

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Termo de Credenciamento

Data de assinatura 08/06/2021

Prazo 12 (doze) meses

Valor global -

Número, data e valor do Empenho -

Dados secundários

O objeto do presente termo é o 

credenciamento de Instituições Financeiras, 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para 

prestação de serviços de concessão de 

empréstimos e financiamentos, mediante 

consignação em folha de pagamento, aos 

servidores do MUNICÍPIO DE DUQUE DE 

CAXIAS, oriundo do Chamamento Público n® 

001/SMA/2020, conforme o constante no 

Processo Administrativo n® 008/000357/2021.

Alameda Esmeralda, n® 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

FRANCISCO COSTA KLAYN
Secretário Municipal de Administração

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

S ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de
PREFEITURA MUNIC1PAE DE DUQUE DE CAXIAS OtlTaS e

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL DefeS3 CiVtl
GERENCJA DE OBRAS CONTRATADAS

HOMOLOGO E ADJUDICO

Processo n° :013/000798/2020
Interessado n° : Ofício n° 1206/2020-SMO

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública n° 003/2021 

Assunto : Homologação

Objeto da Contratação : Contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos 

de reposição e limpeza de drenagem superficial, instalações hidro sanitária, base e vias, usinagem, 

transporte e aplicação mecânica de massa grossa, em logradouros do Município de Duque de Caxias - 

RJ, através do sistema de registro de preços.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente Licitação referente ao processo administrativo n° 013/000798/2020 

na modalidade Concorrência Pública n° 003/2021, desta Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, para 

que homologação e adjudicação nele referida produza seus efeitos jurídicos e legais, em favor da empresa 

ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ n° 39.845.656/0001-40, no valor de 

R$ 18.388.281,92 (Dezoito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa 

e dois centavos), tudo conforme documentação constante no processo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 22 de Junho de 2021.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL 
Mat.: 39.510-2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120.

Tel.: 2671-6612/2771-5870

Assunto: Retificação do nome do Gerente.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 9o do 

Decreto n° 5624/2009 e art. 67 da Lei n° 8666/93, bem como a determinação contida na Portaria n° 
089/2017/SME.

Art. 1o - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, bem como 
Decreto Municipal n° 7349/2019, atuar como gerente e fiscais do contrato celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa CHADA Comércio e Serviços Ltda.

Processo Administrativo: 010/000010/2019.

Objeto: Prestação de serviços de locação de equipamentos, especializada em outsourcing de impressão e 
reprografia, com fornecimento de equipamentos novos e de primeiro uso, e fornecimento de insumos 
necessários, exceto papel, incluindo suprimentos, peças, logística direta e reserva dos resíduos gerados 
pelo contrato, em atendimento às necessidades da Rede Pública de Ensino de Duque de Caxias.

Data da Vigência da Portaria: 18 de junho de 2021

Nome do Gerente: William Neves da Rocha
Função: Coordenador
Matrícula: 35.634-4
Fiscal: Jozilda Pereira de Oliveira
Função: Assistente Técnico de Gestão
Matrícula: 39.596-0
1o Suplente: Victor de Rica Mendes
Função: Analista em Tecnologia
Matrícula: 35.931-9
2o Suplente: Marcos Ângelo da Silva Junior 
Função: Assessor de Gestão 
Matrícula: 40.653-8

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de assinatura da portaria, revogando-se todas as 
disposições contrárias e portarias anteriores.

PORTARIA N° 043 de 18 de junho de 2021 -  SME

RESOLVE:

Secretária Municipal de Educação
Mat. 07.358-8

r -------------- :—  t
ü PuWicado ao Bc&ts* Ofcctai £*$*2*1

2Sf QÉ> /  aoESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-120. 

_____________________________________________ Tel.: 2671-6612/2771-5870_____________________________________________

PORTARIA N° 044 de 18 de junho de 2021 -  SME

Assunto: Retificação do nome do Gerente,
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 9o do 

Decreto n° 5624/2009 e art. 67 da Lei n° 8666/93, bem como a determinação contida na Portaria n° 
089/2017/SME.

RESOLVE:
Art. 1o - Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, bem como 
Decreto Municipal n° 7349/2019, atuar como gerente e fiscais do contrato celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Educação e a empresa WP Sistemas Reprográficos e Impressão Ltda.

Processo Administrativo: 010/001116/2020.

Objeto: Prestação de serviços de locação de computadores, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de educação de Duque de Caxias.

Data da Vigência da Portaria: 18 de junho de 2021.

Nome do Gerente: William Neves da Rocha
Função: Coordenador
Matrícula: 35.634-4
Fiscal: Jozilda Pereira de Oliveira
Função: Assistente Técnico de Gestão
Matrícula: 39.596-0
1o Suplente: Victor de Rica Mendes
Função: Analista em Tecnologia
Matrícula: 35.931-9
2o Suplente: Marcos Ângelo da Silva Junior 
Função: Assessor de Gestão 
Matrícula: 40.653-8

Art. 2o - Esta portaria entrará em vigor na data de assinatura da portaria, revogando-se todas as 
disposições contrárias e portarias anteriores.

r
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Superintendência Executiva de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA N° Y X S  /SMS/2021 DE 22 DE JUNHO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE SA Ú D E , no uso de suas atribuições legais, determina a 
abertura de processo de sindicância para esclarecim entos quanto a eventual autoria e/ou irregularidade 
tendo em vista a notícia de suposto extravio de processos administrativos, conform e relatado no Of. 
7 9 5 /2 0 2 1/DEJUR/SAGP/SM S.

RESOLVE:

Art. Io - Designar com o Presidente da Com issão de Sindicância a Sra. Silvana de Souza Muniz, matrícula

Alt. 2o - Compõem a Com issão de Sindicância os funcionários abaixo relacionados:
1 - Isabella da Silva Lopes, matrícula 37.811-9;
2 - Caroline Gáudio de L. Carvalho, matrícula 39.944-2.

Art. 3o A Com issão Deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias o parecer final sobre toda informação 
relativa ao atendimento e providências a serem tomadas.

Art. 4o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

37.581-0.

Atenciosamente,

ED( NETO
Sup : Saúde

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera 
CEP 25215-265 Duque de Caxias/RJ 

CNPJ 29.138.328/0001-50 Tel: (21)2773-6311
dejur@ duquedecaxias.rj.gov.br 

www.duquedecaxias.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Superintendência Executiva de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Portaria n° 00148/SMSDC-SES/2021

Duque de Caxias, 23 de junho de 2021.

“Determina poderes a Patrícia Soares Priori como 

Responsável Técnica da Direção de Enfermagem 

do Centro de Referência e Atenção Especializada à 

Saúde da Mulher -  CRAESM.”

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE SAÚDE , no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. Io - DELEGAR competência a Patrícia Soares Priori, COREN-RJ 290.934, como 

Responsável Técnica da Direção de Enfermagem do Centro de Referência e Atenção Especializada à 

Saúde da Mulher -  CRAESM.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDG
Superintendente

ÂCINTO VIEIRA NETO
xecutivo de Saúde e Defesa Civil 
atrícula: 38227-2

| P R E F E I T U R A

D u o u e o ecaxias
UNIDOS PEIO T R A BA !.„ H O

Publicado no Bofetim Oficiai

Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329 
superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br 

www.duquedecaxias.rj.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE 

ASSINATURA:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 150/2021, encartado às fls 447/449, especificado 

no Livro n° 001/2021/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/000698/2021.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

DDMA INTERNAÇÃO DOM ICILIAR LTDA.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância 

de R$52.851,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais)

reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor de DDMA INTERNAÇÃO 

DOMICILIAR LTDA, referente a prestação de serviço de Home Care (paciente 

Tayssa Silva dos Santos), período MARÇO/2021 em conformidade com as 

especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/000698/2021.

Sup Saúde

Duque de Caxias, 08 de Junho de 2021.

Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
fms@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duquedecaxias.ri.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 152/2021, encartado às fls.453/455, especificado no

Livro n° 001/2021/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/000908/2021.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e G.M.

FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância R$

9.279,26 (nove mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), 

reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da G.M. FONSECA 6768 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME, referente a Serviços de locação de 

veiculo pesado com motorista e combustível, em conformidade com as 

especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/000908/2021.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 16 de junho de 2021.

Edgâ{ Jacinto Vieira Neto

Superintende Éxecutivo de Saúde 

Mat. 38227-2

PUBLICADO EM BOLETIM Cf ICíAL
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Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 
CEP 252l5-265Duque de Caxias/RJ 

CNPJ 29 .138.328/0001 -50Tel: (2 1) 2773-6329 
fms@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duquedecaxias.rj.gov.brSecretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 152/2021, encartado às fls.456/458, especificado no

Livro n° 001/2021/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/000687/2021.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e G.M.

FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância R$

9.279,26 (nove mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), 

reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da G.M. FONSECA 6768 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME, referente a Serviços de locação de 

veiculo pesado com motorista e combustível, em conformidade com as 

especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/000687/2021.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 16 de junho de 2021.

Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 
—  CEP 25215-265 Duque de Caxias/RJ

! M c a d c  *> B o M  S.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
fms@duquedecaxias.rj.gov.br 

2 S i  Q fe  /  a o f -A  www.duquedecaxias.rj.gov.br
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ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Termo de Ajuste de Contas n° 155/2021, encartado às fls 462/464 especificado no 

Livro n° 001/2021/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/000914/2021.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de 

R$ R$ 49.540,64 (quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e 

sessenta e quatro centavos) fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor 

da MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A, referente a aquisição de 

materiais médicos, em conformidade com as especificações constantes no 

Procedimento Administrativo n° 014.000914/2021.

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 18 de junho de 2021.

Superintendente Executivo de Saúde 
MatJ38.227-2

CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 
CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329 

superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br 
www.duQuedecaxias.ri.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 157/2021, encartado às fls. 468/470, especificado no

Livro n° 001/2021/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/000074/2021.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de

R$ 836.011,42 (oitocentos e trinta e seis mil, onze reais e quarenta e dois centavos) 

reconhecida à dívida pelo MUNICÍPIO em favor da NUTRIMED ALIMENTAÇÃO 

INDUSTRIAL LTDA, referente a Fornecimento de refeição e dietas visando o 

atendimento de pacientes acompanhantes e funcionários do Hospital Adão 

Pereira Nunes em conformidade com as especificações constantes no 

Procedimento Administrativo n° 014/000074/2021.

DATA DE

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 17 de junho de 2021

Superintendente Executivo de Saúde
\J

Mat. 38227-2

P R E F E I T U R A

s

Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 
3EP 25215-265Duque de Caxias/RJ

Publicado *q I Ofeiti.ffW
superintendencí

jlp8.328/000l-50Tel: (21) 2773-6329 
superintençléncií executiva@duquedecaxias.rj.gov.br 

www.duquedecaxias.ri.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 158/2021, encartado às fls 471/473, especificado no 

Livro n° 001/2021/SMS, conforme procedimento administrativo n° 014/000839/2021

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 

OPHTHALMOS S/A.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de R$

256.640,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais), fica reconhecida a 

dívida pelo MUNICÍPIO em favor da OPHTHALMOS S/A, referente à aquisição de correlatos, em 

conformidade com as especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/000839/2021.

DATA DE 

ASSINATURA:

VDuque de Caxias, 14 de junho de 2021.

Superintende I 'xecutivo de Saúde

Mat. 38227-2

Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ

CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br

www.duquedecaxias.ri.gov.br

TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE
Primeiro Termo Aditivo n° 36-A-015/2021, referente ao Credenciamento n9 36-009/2020, assinado 

em 03/06/2020, oriundo do Chamamento Público 001/2017, conforme Processos Administrativos n9 

014/000749/2021.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e, do outro lado, 

CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO SÃO JORGE LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.571.575/0001-52, neste ato representado pelo seu sócio Sr. EDUARDO PENHA RIBEIRO, inscrito 

no CPF/MF sob o n9 876.735.767-91.

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de 

Credenciamento n9. 36-009/2020, assinado em 03/06/2020, cujo objeto prestação de serviços de 

diagnóstico por imagem a pacientes provenientes das Unidades de Saúde, observadas as regras de 

referência e contra-referência e ou especificações fornecidas pelo sistema regulador, conforme Edital 

de Chamamento Público 001/2017, constante no Processo Administrativo 014/000749/2021. O valor 

global deste Aditivo é de R$ 34.587.270,72 (trinta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, 

duzentos e setenta reais e setenta e dois centavos). A despesa parcial deste Termo será coberta pela 

Nota de Empenho:

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 03 de junho de 2021.

Publicado no Boletim Oficial'l
Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br ---J 2
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Número do Processo Administrativo ; / 014/000749/2021

Modalidade da Licitação Chamamento Público n9 001/2017.

Tipo de Licitação “

Espécie dó Contrato Termo Aditivo de Credenciamento.

'. Data de assinatura 03/06/2021

Prazo 12 (doze) meses

Valor global R$ 34.587.270,72 (trinta e quatro milhões, 
quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e 
setenta reais e setenta e dois centavos)

Número, data e valor do Empenho Nota de Empenho n9 905 emitida em 
02/06/2021, no valor de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais)

Dados secundários O presente Termo Aditivo tem por objeto 
PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de 
Credenciamento n9. 36-009/2020, assinado 
em 03/06/2020, cujo objeto prestação de 
serviços de diagnóstico por imagem a 
pacientes provenientes das Unidades de 
Saúde, observadas as regras de referência e 
contra-referência e ou especificações 
fornecidas pelo sistema regulador, conforme 
Edital de Chamamento Público 001/2017, 
constante no Processo Administrativo 
014/000749/2021.

Alameda Esmeralda, nfi 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Portaria n° 062/2021.

DESIGNAÇÃO DE AGENTES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
PARA ACOMPANHAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO QUANTO A 
EXECUÇÃO DO CONTRATO 
CELEBRADO COM MASTER 
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 
EIRELI.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da
atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias em 
seu art. 53, inciso II e CONSIDERANDO o que adiante se especifica.

RESOLVE:

Art. 1.° Designar os agentes EDUARDO CÂMARA DA SILVA, matrícula n° 085880, 
como gerente, WILSON FELIPE BUENO DOS SANTOS matrícula n° 36.423-1, como 
fiscal, HILDA DA CONCEIÇÃO RICARDO DA SILVA, matrícula n° 37.562-4 como 1a 
suplente de fiscal, GELCIMAR NUNES DA SILVA OLIVEIRA, matrícula n° 37.064-9, 
2° Suplente do Fiscal, com fulcro no art. 67 da Lei n° 8.666/93 e art. 37 do Decreto n° 
7349 de 24 de julho de 2019.

Art. 2.° A nomeação dos agentes será para realizar a fiscalização e acompanhamento 
da execução do contrato celebrado com MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS - 
EIRELI, inscrita no CNPJ n° 20.010.416/0001-06, constante no procedimento 
administrativo n° 017/000150/2021.

Art. 3o. Compete ao agente público, designado como gestor do contrato de 
que trata esta portaria, gerenciar o aludido contrato até o término de 
sua vigência. O gestor acima designado responde pelo exercício das 
atribuições a ele confiadas.

Art. 4o. Compete ao agente público, designado como fiscal do contrato em comento, 
fiscalizar a execução, relatando ao gestor do contrato os incidentes contratuais para 
que tome as providências cabíveis, além das demais atribuições legais a ele inerentes. 
Responde o fiscal pelo exercício das contribuições a ele confiadas.

Art. 5.° Em caso de necessidade eventual de substituição dos agentes públicos, será 
emitida Portaria específica para este fim.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Art. 6o. Os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Duque de Caxias, 14 de junho de 2021.

MARCU| VINÍCIUS DE MORAES GUIMARAES
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias

Mat. 395897
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Portaria n° 063/2021.

Designa agentes da 
administração pública para 
apuração acerca da efetividade 
quanto a execução do serviço.

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da
atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias em 
seu art. 53, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1o Com base na legalidade do agente administrativo de convalidar seus atos, bem 
como, na segurança jurídica existente nas relações contratuais e com fito de que tal 
decisão não irá acarretar lesão ao interesse público.

Art. 2o Ficam nomeados DEUSA MOREIRA BERNARDO, matrícula n° 06101-6, 
como Gerente do contrato e REGINALDO LUIZ PROFITA, matricula n° 06691-3 como 
Fiscal do contrato celebrado no processo administrativo n° 63.837/2014, com fulcro 
no art. 67 da Lei n° 8.666/93 e art. 37 do Decreto n° 7349 de 24 de julho de 2019.

Art. 3o A nomeação dos agentes será para realizar apuração acerca da efetividade 
quanto a execução do serviço de desinsetização, desratização e descumpinização 
nas unidades administrativas vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, celebrado com BIO PROTECTION SERVIÇOS E 
HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 10.542.168/0001-82.

Art. 4o Esta Portaria entrará em vigor a contar de sua publicação.

Duque de Caxias, 21 de junho de 2021.

MARCUS VINÍCIUS DE MORAES GUIMARÃES
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias

Mat. 39.589-7
í r úBUCADü EM BOlET QFiCiAl
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUM^lNOS

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182
Tel.: (21) 2672-6650
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CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618 

Tel.: 2672-6690

RESOLUÇÃO N° 060/CMAS/2021

Dispõe sobre a 
aprovação de
proposta de Emenda 
Parlamentar n°
202127780009.

O C onselho M unicipal de A ssistência Social de Duque de Caxias -  C M A S/D C , no uso das 

atribuições conferidas pela Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezem bro de 1993 e pela Lei 

M unicipal n° 2267 de 13 de ju lho  de 2009.

RESOLVE:

Art. Io - A provar a proposta de Em enda Parlam entar n° 202127780009, através do D eputado 

Federal Áureo R ibeiro Lídio, para estruturação da rede de serviços do S istem a Ú nico de 

A ssistência Social, no valor de R$ 250 mil reais, a ser destinado à Entidade A ssociação 

Educacional dos Flomens de A m anhã -  C asa A brigo Betei, CNPJ: 00.761.702/0001-98, 

localizada na R ua D, n° 235, N ova Cam pinas, CEP: 25.268-020 -  D uque de Caxias/RJ.

Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 22 de junho  de 2021.

Presidente do CM AS

Pufettcado m> òoMm Oficia!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brigadeiro Limae Silva, 1618 

Tel.: 2672-6690

RESOLUÇÃO N° 061/CMAS/2021

Dispõe sobre a aprovação 
da ata 227 referente à 
Reunião Extraordinária 
do CMAS de 22 de junho 
de 2021.

O Conselho M unicipal de A ssistência Social de D uque de Caxias -  C M A S/D C , no uso 

das atribuições conferidas pela Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezem bro de 1993 e pela 

Lei M unicipal n° 2267 de 13 de ju lho  de 2009.

RESOLVE:

Art. Io - A provar a ata 227 referente à Reunião Extraordinária deste Conselho 

M unicipal de A ssistência Social de Duque de Caxias, realizada no d ia 22 de junho  de 

2021, que segue anexa.

Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 22 de junho  de 2021.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A ta de núm ero duzentos e vinte sete da Reunião Extraordinária do C onselho M unicipal de

A ssistência Social -  CM AS -  de Duque de Caxias, realizada no d ia vinte dois de junho de 

dois mil e vinte um, iniciada às catorze horas, na sede da Secretaria M unicipal de A ssistência

Social e D ireitos H um anos de D uque de Caxias, RJ.

C onselheiros Presentes
M areia Sanches Braga Figueira SM A SD H G overnam ental

Tânia M aria Robaine Ferreira C anella SM A SD H G overnam ental
E rica Lourenço Ricardo SM A SD H G overnam ental

D ébora M aria de Sena Santos SM A SD H G overnam ental
Solange G orette da Silva SM ASDH G overnam ental

T hereza C ristina S. da R ocha de M iranda SM A SD H G overnam ental
G leice Sanches Bastos SM ASDH G overnam ental

Sonia M aria da Silva G om es SM E G overnam ental
Priscila de Paula M ilitino SM S G overnam ental

Paulo R oberto Barcellos V ieira PGM G overnam ental
B eatriz R odrigues Januário SM F G overnam ental
O zair M achado de O liveira A SCA C Sociedade Civil
Sebastião G om es Cam pos A PA E Sociedade Civil

João Carlos Ferreira M ansão da Esperança Sociedade Civil
R enata Tavares Santos Lar Fabiano de Cristo Sociedade Civil

M aria José C avaleiro R osa da Silva Betei Sociedade Civil
Z élia  M aria M arques do N ascim ento U suário Socioassistencial Sociedade Civil

1 Abertura: A Presidente do CM A S, Sra. M aria José C avaleiro Rosa da S ilva agradece a

2 presença dos C onselheiros na sala virtual e os presentes na sala de reuniões. A gradece

3 tam bém  ao Sr. M auro José A lves dos Santos, do D epartam ento TI da SM A SD H , que está

4 prestando todo o suporte para realização desta videoconferência. Inform a que, será

5 necessária  a inclusão de dois pontos de pauta, nos assuntos a serem  deliberados, ponto 2:

6 A ta 227 e nos inform es, ponto 1: M RO SC. Pergunta se os C onselheiros aprovam  a inclusão

7 dos pontos de pauta: A ta 227 e M RO SC, que é aprovado pelo C olegiado, por unanim idade.

8 ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS: 1 -  A provação de E m enda Parlam entar. 2 -

9 A provação da ata 227. ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS: 1 - A provação de

10 Em enda Parlam entar: A  Presidente do C M A S, Sra. M aria José C avaleiro R osa da Silva

11 passa a palavra a Coordenadora do N úcleo de Convênios da SM A SD H , Sra. D ébora

12 Tavares para falar sobre o assunto. Inform a que, trata-se de um a proposta de transferência

13 voluntária de recursos por Em enda Parlam entar n° 202127780009, do D eputado Á ureo

14 R ibeiro Lídio, para a estruturação da rede de serviços do SU AS, no valor de R$ 250.000,00

115

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

(D uzentos e c inquenta mil reais), para a Entidade A ssociação Educacional dos H om ens de 

A m anhã -  C asa Abrigo Betei. Os C onselheiros solicitaram  m aiores esclarecim entos sobre 

o assunto, que foram  esclarecidos pela Presidente do CM AS, Sra. M aria José C avaleiro 

R osa da Silva. Em  seguida, a Presidente do CM A S, Sra. M aria José C avaleiro R osa da 

Silva coloca em  votação a proposta de transferência voluntária de recursos por Em enda 

Parlam entar, que é aprovada por unanim idade. 2 -  A  Presidente do CM A S, Sra. M aria José 

C avaleiro R osa da Silva explica que, após a aprovação da proposta de E m enda Parlam entar, 

há necessidade de inseri-la na Plataform a Sigtv, no m enor prazo possível, m otivo pelo qual 

foi feita  esta ata  referente ao ponto de pauta n° 1, que foi lida, co locada em  votação e 

aprovada por unanim idade. INFORMES: 1 -  M RO SC: A V ice-Presidente do C M A S, Sra. 

M areia Sanches B raga F igueira inform a que, há um a preocupação com  as Entidades, para 

que não percam  os prazos com  relação ao M RO SC. A  funcionária do D epartam ento 

F inanceiro da SM A SD H , Sra. R osângela M assaroni inform a que, as Entidades precisam  

atualizar a certidão e dem ais docum entações para que possam  estar regularizadas, para a 

assinatura do term o de colaboração do M RO SC com  este M unicípio. N ada m ais havendo 

a tra tar a Presidente do CM A S, Sra. M aria José C avaleiro Rosa da Silva deu por encerrada 

a reunião de cujos trabalhos foi lavrada a presente ata e segue assinada pelos conselheiros 

presentes.

2
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P R E V I D Ê N C I A  S O C I A L

IPMDC
Publicado no Boieitm Oficiai

d ,  3 $  /  üb  / 2Q'M

M A I S  C O M P R O M I S S O  M A I S  F U T U R O

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS -  IPMDC

PORTARIA N.° 0234/2021/PRESIDÊNCIA - IPMDC

PORTARIA DE CONCESSÃO DE NOVENTA DIAS 
DE LICENÇA ESPECIAL.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, nom eada pela 

Portaria n° 312/G P/2018, publicada no Boletim  Oficial do M unicípio de D uque de Caxias, n° 

6.512 de 23 de fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais:

C O N SID E R A N D O  o contido no artigo 111 da Lei Municipal n° 1.506/2000 que assegura 
aos servidores efetivos o direito de requerer após cada qüinqüênio de efetivo exercício, seguidos ou 
intercalados a Licença Especial de três m eses, com  o vencim ento e vantagens de seu cargo efetivo;

C O N SID E R A N D O  o contido no artigo 1 12 inciso I e II da Lei Municipal n° 1.506/2000  
que para concessão da licença observará o tempo de serviço público prestado exclusivam ente ao Poder 
Executivo ou Legislativo de Duque de Caxias e este tempo será apurado em dias e convertido em anos 
sem qualquer arredondamento;

C O N SID E R A N D O  o contido no artigo 114 § 2o da Lei Municipal n° 1.506/2000 que 
deverá ser mencionado, no ato de concessão, as datas de inicio e termino relativos à licença especial 
bem com o a que período de qüinqüênio se refere.

C O N SID E R A N D O  o despacho nas folhas 04, 10, 11, 12, 29 e 30.

RESOLVE:

CONCEDER, a contar de 02 de Agosto de 2021 a 30 de Outubro de 2021, ao servidor JOÃO 
PAULO COSTA, matrícula n° 4 /0050-7, noventa dias da LICENÇA ESPECIAL, por ter completado 
5(cinco) anos de serviços prestados neste Instituto, referente ao período de 16/05/2014 a 15/05/2019, 
conforme Processo n° 20 1 9 .1 0 6 6 .6 0 1009PA.

Duque de Caxias, 18 de junho de 2021.

MARCELLE DE CASTRO FABIANO 
Presidente do IPMDC 
Matrícula n° 6/06489

Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ
Telefone (21) 3257-6000 http://ipmdc.com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br

P R E V I D Ê N C I A  S O C I A L

IPMDC
M A I S  C O M P R O M I S S O .  M A I S  F U T U R O .

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS -  IPMDC

PORTARIA N.° 235/2021 IPMDC

PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DE CONCESSÃO  

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

A Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de 

Caxias, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 5o do Regulamento Interno do IPMDC, 

publicado no BO n° 4.398 de 12 de novembro de 2001.

RESOLVE:

RETIFICAR os termos da portaria n° 231/IPMDC/2020, que aposentou com proventos
integrais a contar de 29/09/2020, com base no artigo 40, §1°, inciso 1 da Constituição Federal/88 com redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, retificando por erro material o ano da portaria supra mencionada;

NOME: MAURO TEIXEIRA 1GUATEMY

MATRICULA: 172566

FUNÇÃO: MEDICO NIVELNS 04

PROCESSO: 2020.03.30512P

Descrição Valor mensal Valor anual

Valor Total mensal e anual dos proventos R$ 2.723,59 R$ 32.683,08

lv  Duque de Caxias, 21 de junho de 2021.

___________________________________
MARCELLE DE CASTRO FABIANO

Presidente do IPMDC 
Matrícula: 6/06489

Publicado no Boletim Ofietaí
n M  Cte 35 Cfr J 2Q ^ L - 

__________ ----------------- ---------- -- j
Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ

Telefone (21) 3257-6000 http://ipmdc.com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br
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P R E V I D Ê N C I A  S O C I A L

IPMDC
M A I S  C O M P R O M I S S O .  M A I S  F U T U R O .

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS -  IPMDC

PORTARIA N° 0236/2021/PRESIDÊNCIA-IPMDC

PORTARIA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO DO RGPS JUNTO AO 
IPMDC.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, nom eada pela Portaria n° 312/G P/2018, 

publicada no Boletim  Oficial do M unicípio de Duque de Caxias, n° 6.512 de 23 de fevereiro de 2018, 

no uso de suas atribuições legais:

P u b tic td o  fto

id lfX íl d» 4-5

C O N S ID E R A N D O  o contido no inciso IV do artigo 4o da Lei n° 6.226/75, com  as 
alterações das Leis 6.864/80, 8.213/91 e 8.870/94 do Ministério da Previdência Social assegura que o 
tem po de serviço, anterior ou posterior à filiação obrigatória à Previdência Social, dos segurados, 
som ente será contado se for recolhida a contribuição correspondente ao período de atividade, com  os 
acréscim os legais na form a a ser fixada em  regulam ento;

C O N S ID E R A N D O  o contido do artigo 179° da Lei M unicipal n° 1.506/2000, que o tem po 
de serviço prestado por servidor m unicipal a em presa privadas, será averbada para efeito de 
aposentadoria desde que vinculado à Previdência Social;

C O N S ID E R A N D O  o contido no inciso I, II e III §3° do artigo 84° da Lei M unicipal n° 
1.506/2000, a Certidão deverá ser fornecida pelo Instituto N acional de Seguridade Social - INSS.

C O N S ID E R A N D O  o contido no inciso I, II e III do artigo 85° da Lei M unicipal n° 
1.506/2000 em que assegura que é vedada a contagem  de tem po de serviço público com o de 
atividade privada, quando concom itante.

RESOLVE:

AVERBAR, para fins de aposentadoria, 4.750 (quatro mil, setecentos e cinquenta) dias
correspondentes há 13 (treze) anos e 05 (cinco) dias de serviço prestados a entidades vinculadas ao 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela servidora ERMINIA OLGA ROCHA DE 
MIRANDA, m atrícula n° 5/0024-3, referente ao(s) período(s) aproveitado(s) de 25/10/1994 a 10/01/1996, 
16//10/1995 a 31/01/1996, 18/07/1996 a 31/12/1996, 01/07/1997 a 31/01/1998, 16/05/2001 a 22/12/2001, 01/01/2002 a 
30/04/2002, 14/02/2002 a 31/08/2002, 02/01/2003 a 28/02/2005, 01/11/2010 a 10/06/2011, 01/10/2005 a 30/09/2010, 
01/09/2011 a 30/04/2013, conform e Processo A dm inistrativo n° 2020 .1061.400487PA.

Duque de Caxias, 21 de junho  de 2021.

MARCELLE DE'CASTRO FABIANO 
Presidente do IPMDC 
Matrícula n° 6/06489

Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ
Telefone (21) 3257-600 http://ipmdc.com.br e-mail: faleconosco@ipmdc.com.br

PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PRESIDENTE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
C Â M A R A  M U N IC IP A L D E DUQUE DE C A X IA S

DECRETO LEGISLATIVO N° 1788, DE 17 DE JUNHO DE 2021.

Concede ao llm.° Sr. Cabo PM MARCOS 
VINÍCIUS ALVES RIBEIRO a Medalha 
“BRAVURA DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedida a Medalha “BRAVURA DUQUECAXIENSE” ao llm.° 
Sr. Cabo PM MARCOS VINÍCIUS ALVES RIBEIRO.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 17 de junho de 2021.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
C Â M A R A  M U N IC IP A L DE DUQUE DE C A X IA S

DECRETO LEGISLATIVO N° 1790, DE 17 DE JUNHO DE 2021.

Concede ao llm.° Sr. Soldado PM FABIO 
DIAS BRAGA a Medalha “BRAVURA 
DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedida a Medalha “BRAVURA DUQUECAXIENSE” ao llm.° 
Sr. Soldado PM FABIO DIAS BRAGA.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 17 de junho de 2021.

CELSO LUÍS PE IMENTO
F

Publicaao no Bobtim Oficiai

.3.2 j í jg  20 3/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
C Â M A R A  M U N IC IP A L D E DUQUE D E C A X IA S

DECRETO LEGISLATIVO N° 1.791, DE 17 DE JUNHO DE 2021.

Concede ao llm°. Sr. Soldado PM 
João Vitor Merces de Oliveira a 
Medalha “BRAVURA
DUQUECAXIENSE”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo o 
seguinte Decreto:

Art. 1o Fica concedida a Medalha “BRAVURA DUQUECAXIENSE” ao llm°. 
Sr. Soldado PM JOÃO VITOR MERCES DE OLIVEIRA.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, em 17 de junho de 2021

CELSO LUIS RA DO NASCIMENTO
residente
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