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DECRETO Nº 8.213, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

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

Dispõe sobre a reorganização administrativa de
órgãos da Administração Municipal Direta e dá
outras providências.

DECRETO Nº 8.212, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 188, § 2º, da Lei Orgânica deste Município,

Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona.

Considerando o Processo Administrativo nº 003/000355/2018;
Considerando que, com advento da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001,
o texto constitucional passou a admitir, sem margens de dúvidas, a edição de Decretos autônomos pelo
Chefe do Poder Executivo, desde que resguardado o Princípio da Reserva Legal, também para dispor,
mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, consoante o disposto no art. 84, VI,
“a”, da Constituição Federal, sendo este um Princípio Federal extensível aos Estados Federativos e
Municípios; e
Considerando o disposto no art. 145, VI, “a”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com
nova redação trazida pela Emenda Constitucional nº 53, de 26 de junho de 2012,

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 “i”, do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941,
Considerando o Processo Administrativo nº 007/001244/2020;
Considerando o Projeto de Reurbanização Integrada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
nas Comunidades de Vila Nova e Vila Ideal,

DECRETA:

DECRETA:
Art. 1º

Art. 1º Fica alterada a estrutura administrativa das Secretarias Municipais de Duque de Caxias,
sem aumento de despesa, da seguinte forma:
I - ficam remanejados dois cargos em comissão, Assistente Operacional, símbolo CC/3,
localizado no inc. I, do art. 1º, da Lei nº 3.141, de 29 de abril de 2021;
II - ficam transformados, em decorrência do inciso I deste artigo:
a) um cargo em comissão, Assistente Operacional, símbolo CC/3, localizando-se no item “2”,
letra “Z” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; e
b) um cargo em comissão, Assistente Operacional, símbolo CC/3, localizando-se no item “3”,
letra “Z” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017, conforme tabela abaixo:

Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a

título precário, nos termos da alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, o imóvel
com Código de Cadastro nº 118 e área total de 54,78m², localizado à Rua São Francisco, nº 56 - loja, Bairro
Vila Ideal - 1º Distrito do Município 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 reurbanização da

área compreendida como Vila Ideal e Vila Nova e Canalização do Canal do Caboclo, desconstruindo 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

CARGO

I)

Assistente Operacional

I)

Assistente Operacional

II – a)

Assistente Operacional

II – b)

Assistente Operacional

Secret.
SMG

Código

Símbolo

REMANEJA

CRIA

SMG

-

CC/3

R$ 1.400,00

-

-

CC/3

R$ 1.400,00

-

Z – 2.0/0

CC/3

-

R$ 1.400,00

Z – 3.0/0

CC/3

SMDDTI
SMDDTI

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 15 de junho de 2022.

providências necessárias a efetivação do presente Decreto.
Art. 4º

Art. 1º

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

WILSON MIGUEL DOS REIS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 15 de junho de 2022.

Assinado Digitalmente

WILSON MIGUEL DOS REIS
Prefeito Municipal
Assinado Digitalmente
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ATOS DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Responsável Técnico pelo estabelecimento, ou
comprovação de instituição técnica pública ou privada que
atue em apoio ou assessoria no controle da qualidade,
quando couber, sem prejuízos aos conselhos profissionais
de classe;

Norma Interna SIM 02/2022
Estabelece os procedimentos de verificação e
Acompanhamento de documentos para registro,
Reformas e ampliações de estabelecimentos e
produtos junto ao Serviço de Inepção Municipal.

16

No caso de atividade rural familiar, deverá ser apresentada
a Declaração de Aptidão ao Programa – DAP.

17

Para o estabelecimento onde já exista o prédio industrial e
dependências envolvidas, ou que será construído, a cor
utilizada no desenho do projeto deverá ser preta. No caso
ampliação, alteração de espaços, inclusão de
equipamentos e máquinas, aberturas de acessos ou
comunicações ou qualquer outra alteração física que
venha a ser construída, a cor deverá ser vermelha. A cor
amarela deverá ser utilizada para as partes a serem
demolidas.

18

No caso de atividade rural familiar, de empresa e produção
devidamente qualificada como artesanal, micro
empreendedor individual ou empresa rural e de
proprietário qualificado como produtor rural, junto à
Secretaria de Estado de Fazenda, a documentação exigida
ou a forma da sua apresentação, será avaliada e solicitada
pelo Diretor do Serviço de Inspeção Municipal;

19

termos de vistorias (ANEXO 5);

O Secretário Municipal de Agricultura, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso VIII da Lei 2860 de 18 de agosto de 2017, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido o procedimento a ser adotado pelo Serviço de Inspeção Municipa - SIM
para o acompanhamento e verificação de documentos que compõe o processo para o registro,
reformas e ampliações de estabelecimento e produtos, na forma do ANEXO I.
Parágrafo Único: Para a aplicação desta Norma Interna, deverão ser observados o Decreto 7922
de 2021, Portaria SIM 01 de 2020 e a Norma Interna 01 de 2022.
Art. 2º – Esta instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.
Ernande Abreu
Secretario Municipal de Agricultura
ANEXO I
CHECK LIST DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGISTRO, REFORMAS E
AMPLIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO E PRODUTOS JUNTO AO SIM/DC
REGISTRO DE ESTABELECIMENTO ( )

REFORMA/AMPLIAÇÃO ( )

REGISTRO DE PRODUTO ( )

PROCESSO N°_____________________

SIM nº___________

PROCESSO N°______________
OU

OBS:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

NOVOS PRODUTOS ( )

SIM nº____________

B- ANÁLISE DE PROJETO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO:

Empresa:______________________________________________________________

ITEM

DOCUMENTO

Nome fantasia: _________________________________________________________

01

Planta baixa das instalações em escala
de 1:100 (um para cem), com
representação das instalações,
equipamentos e legenda dos
equipamentos e máquinas, indicando
com setas o fluxo de produção, pontos
de abastecimento de águas (quentes e
em temperatura ambiente), vapor
quando houver, temperaturas dos
ambientes necessários de controle
térmico e do esgotamento sanitário;

02

Planta de situação contendo: localização

CPF/CNPJ.: ___________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
Telefone / Email:________________________________________________________
Classificação: __________________________________________________________

A- PROCESSO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO:
ITEM

DOCUMENTOS INICIAIS

01

Formulário Padrão de requerimento preenchido e assinado
pelo representante legal ou procurador, indicando a
atividade desejada (ANEXO I)

02

Copia do CNPJ e Inscrição Estadual se Pessoa Jurídica,
ou a inscrição do produtor rural na Secretaria de Estado de
Fazenda do Rio de Janeiro e CPF; ou ainda, CPF e
Identidade, no caso de solicitação de Pessoa Física que
ainda não tenha iniciado a formação de empresa;

03

Copia do Documento de propriedade, arrendamento,
aluguel ou posse da área ou local a ser instalada a
atividade;

04

Indicações ou mapa de acesso ao local, com o respectivo
telefone para contato;

05

Vistoria inicial (ANEXO 5)

06

Relatório Técnico de Vistoria do Terreno (ANEXO 9)

ITEM

DEMAIS DOCUMENTOS

07

Memorial Descritivo da Construção (ANEXO 2); com
especial destaque para o sistema de escoamento e de
tratamento dos efluentes e resíduos industriais, quando
houver;

08

Memorial Descritivo Econômico e Sanitário (ANEXO 3),
observando prioritariamente a capacidade de produção
declarada, preenchido e assinado pelo representante legal
do estabelecimento ou pelo Responsável Técnico;

09

Laudo de potabilidade da água. Caso o estabelecimento
não disponha de água tratada, mecanismos deverão ser
adotados para seu enquadramento nos padrões
microbiológicos e físico-químicos oficiais;

C / NC/ NA*

C / NC/ NA*

03

Planta de fachada com cortes,
transversal e longitudinal, na escala de
1:100 (um para cem);

04

No caso de atividade rural familiar, Micro
Empreendedor Individual ou produção
devidamente qualificada como artesanal,
a planta baixa de instalações e
equipamentos poderá ser apresentadas
na forma de “croqui” ou desenho técnico,
com indicação das medidas e distância
do afastamento de outros prédios e
demais instalações, bem como dos
reservatórios de água e efluentes
naturais, dispensando-se a planta de
situação e de cortes e fachadas,
podendo estas últimas serem
substituídas por fotos;

05

Fotos

A/D **

OBS:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
C- FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO:
ITEM
01

DOCUMENTO
solicitar a Vistoria Final (ANEXO 1);

03

11

aprovação, declaração ou certificação do órgão
controlador do Meio Ambiente, caso seja necessário para
a atividade que requer licenciamento ambiental

deferimento ou não do registro
(ANEXO11)

04

Vistoria final (ANEXO 5)

05

Nova Vistoria final (ANEXO 5)

12

Termo de Concordância e Responsabilidade

06

PARECER TÉCNICO (ANEXO 9)

13

Cópia do Contrato Social, quando houver obrigatoriedade
Fazendária;

07

Alvará de funcionamento;
Cópia do documento de identidade profissional do

02

C / NC/ NA*

A/D **

Avaliação do Processo (ANEXO 10)

Certificação de Inspeção Sanitária (CIS) ou outro emitido
pela Secretaria Municipal de Saúde através do Serviço de
Vigilância Sanitária, quando couber;

15

A/D **

de todas as construções, detalhamento
de redes e efluentes na escala 1:500
(um para quinhentos);

A/D **

10

14

C / NC/ NA*

CERTIFICADO DE REGISTRO (ANEXO 6)
OBS:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ITEM

DOCUMENTO

01

Formulário Padrão de requerimento
preenchido e assinado (ANEXO I)

C / NC/ NA*

02

Planta baixa das instalações em escala
de 1:100 (um para cem), com
representação das instalações,
equipamentos e legenda dos
equipamentos e máquinas, indicando
com setas o fluxo de produção, pontos
de abastecimento de águas (quentes e
em temperatura ambiente), vapor
quando houver, temperaturas dos
ambientes necessários de controle
térmico e do esgotamento sanitário;

A/D **

Caso alterada a fachada, apresentar
planta de cortes e fachada

05

Memorial Descritivo da Construção
(ANEXO 2); se julgado necessário pelo
SIM

SIM 003/2022

DISPÕE SOBRE OS MODELOS DE RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO E SUPERVISÃO A SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO
DEINSPEÇÃO MUNICIPAL E DE PLANO DE AÇÃO (CRONOGRAMA DAS NÃO CONFORMIDADES) A SER APRESENTADO
PELOS ESTABELECIMENTOS SOB INSPEÇÃO MUNICIPAL.

O Secretário Municipal de Agricultura, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso VIII da
Lei nº 2860, de 18 de agosto de 2017, resolve:
Art. 1° A inspeção e supervisão a que se referem esta Portaria, consistem na avaliação do estabelecimento
pelo SIM e na avaliação do estabelecimento e dos procedimentos executados pelo SIM, respectivamente.
Art. 2° Estabelecer, na forma do Anexo I, o modelo de relatório de inspeção a ser utilizado pelo SIM, em
estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e em caráter periódico de inspeção.
Art. 3° Estabelecer, na forma do Anexo II, o modelo único de plano de ação a ser apresentado pelo
estabelecimento sob SIM frente às não conformidades registradas no relatório de inspeção.
Parágrafo Único: O prazo para a apresentação do plano de ação será estipulado pelo Servidor ao final da ação
de inspeção e deverá constar no relatório de inspeção.
Art. 4° Estabelecer, na forma do Anexo III, o modelo de relatório de supervisão a ser utilizado pelo SIM, em
estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e em caráter periódico de inspeção.

No caso ampliação, alteração de
espaços, inclusão de equipamentos e
máquinas, aberturas de acessos ou
comunicações ou qualquer outra
alteração física que venha a ser
construída, a cor deverá ser vermelha. A
cor amarela deverá ser utilizada para as
partes a serem demolidas.
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Art. 6° O relatório de inspeção ou supervisão será gerado e finalizado até o término da ação do SIM no
estabelecimento, em duas vias, devendo ser assinada pelo Médico Veterinário Oficial (MVO) responsável pela
inspeção ou pelo MVO responsável pela supervisão, e pelo representante da unidade inspecionada.
§1° Uma via do Anexo I ou III deverá ser entregue ao estabelecimento, com a finalidade da elaboração do
plano ação, na forma definida no Anexo II.
§2° Uma via do Anexo I ou III deve ser inserida no respectivo processo da empresa junto ao SIM para
acompanhamento e posterior verificação in loco ou documental.
§3° Os planos de ação gerados pelo estabelecimento inspecionados ou supervisionados pelo SIM serão
inseridos no mesmo processo constituído, para análise e acompanhamento pelo Serviço Oficial.
§4° O número do relatório de inspeção ou supervisão deverá seguir sequência numérica própria a cada
estabelecimento, seguida do número de registro no SIM do estabelecimento inspecionado e data da inspeção;

06

Memorial Descritivo Econômico e
Sanitário (ANEXO 3), caso haja
alteração em equipamentos, capacidade
de produção, etc.

Art. 5° caberá a Secretaria Municipal de Agricultura elaborar, publicar ou reeditar normas e modelos para os
procedimentos de inspeção e supervisões, quando da existência de estabelecimentos sob inspeção em caráter
permanente.

07

termos de vistorias (ANEXO 5);

ANEXO I – Modelo de relatório de Inspeção para estabelecimentos sob inspeção periódica. (SIM)

08

PARECER TÉCNICO (ANEXO 9)

ANEXO II – Modelo de plano de ação (estabelecimento).

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

OBS:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

ANEXO III – Modelo de relatório de supervisão para estabelecimentos sob inspeção periódica. (SIM)
Ernande Abreu
Secretário Municipal de Agricultura
Duque de Caxias, 15 de junho de 2022.

E- ANÁLISE DE REGISTRO DE PRODUTO:
ITEM

01

DOCUMENTO

C / NC/ NA*

Formulário Padrão de requerimento
preenchido e assinado pelo
representante legal ou procurador ,
(ANEXO 7)

Data da Inspeção:
Nome:
Nome:

03

Memorial Descritivo do Produto (ANEXO
8), devidamente preenchido e assinado
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DO
PRODUTO (ANEXO 13)
PARECER (ANEXO 12)

06

Hora:

1 Serviço de Inspeção

Cópia do rotulo ou croqui da cada
produto;

05

ANEXO I
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SOB INSPEÇÃO PERIÓDICA
N°___________/_________/________

02

04

A/D **

2 Identificação do Estabelecimento

Número do Registro:
Empresa:
Responsável legal / técnico:

3

Classe de produtos fabricados:_____________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Aprovação do(s) Produto (s)
OBS:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

I. VERIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE (DOCUMENTAL)

C

NC

C

NC

NA

1. Programa escrito.
2. Monitoramento e frequência.
3. Ação Corretiva.

*C:Conforme NC:Não conforme
**A:Atualizado D:Desatualizado
DESPACHO: DEFERIDO ( )

4. Verificação e frequência

NA: Não aplicavel

DEFERIDO COM RESALVAS( )

INDEFERIDO ( )

DESCRIÇÃO:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II. VERIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
1. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
1.1 Localização, acesso e Área Externa – conservação, limpeza, delimitação (proteção de
acesso de pessoas estranhas e animais), organização e remoção do lixo industrial ou
resíduos
1.2 Área de Recepção e Expedição - distintas, conservação, higienização e organização
1.3 Área de Elaboração do Produto - conservação, higienização e organização
1.4 Área de Embalagem e Rotulagem - conservação, higienização e organização
1.5 Área de Lavagem de Caixas - conservação, higienização e organização
1.6 Depósito de caixas limpas - conservação, higienização e organização
1.7 Depósito de embalagens e rotulagens - conservação, higienização e organização
1.8 Depósito de Materiais de Limpeza – conservação, higienização e organização

ANALISTA:_________________________________ DATA:__________________

1.9 Portas, janelas, cortinas e óculo - conservação, limpeza

NA
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1.10 Instalações Elétricas – conservação, limpeza
1.11 Instalações Hidráulicas – conservação, limpeza

8. HÁBITOS HIGIÊNICOS, TREINAMENTO E SAÚDE DOS COLABORADORES

1.12 Equipamentos de Climatização – conservação, higienização

8.1. Utilização de equipamento de proteção individual (luvas, máscaras, gorros, etc.)

1.13 Exaustor e Cortina de ar – conservação, limpeza

8.2. Hábitos higiênicos e comportamentos dos colaboradores (antes e durante o trabalho,

1.14 Estrados e suporte para caixas - conservação, higienização

8.3. Apresentação do pessoal inadequada (uniformes, cabelos contidos, unhas aparadas,

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

quando aplicáveis.

após o uso dos sanitários, etc.).

pintadas, anéis, brincos, relógios, etc.)
8.4. Presença de pessoa no trabalho com lesões passíveis de contaminar o produto,
utensílios ou equipamentos.
8.5. presença de sabão e sanitizante nos lavatórios das áreas de produção e nas barreiras
sanitárias

1.15 Câmaras frias – conservação, higienização e organização
1.16 Drenagem das águas externas à produção (pátio)
1.17 Instalações, Equipamentos e Utensílios – estado de conservação e manutenção

8.6. Atestados e controles de saúde dos colaboradores atualizados

1.18 Piso de material adequado, com defeitos no rejunte, na declividade, presença de
rachaduras, falhas ou perfurações, e presença de esgotamento (ralos, calhas, declive) das
águas residuais e de limpeza nas áreas de produção

8.7. Comprovação ou evidências de treinamentos

Item

1.19 Forros e paredes conservados, sem umidade e vazamentos

Não Conformidade

1.20 Fluxo operacional em acordo com o aprovado
1.21 Condições adequadas de limpeza e manutenção das tubulações aéreas e suportes
(para transporte do produto, água, vapor, rede elétrica e ar comprimido.)
1,22 Existência de pias ou equipamentos para lavagem e/ou sanitização das mãos em pontos

estratégicos da produção
Item

9. CONTROLE DE TEMPERATURAS
9.1. Controle de temperatura dos ambientes e equipamentos (câmaras, esterilizadores,
vapor, água quente, água fria ou gelo)

Não conformidade

9.2. Controle de temperatura de produtos e matéria prima
9.3 Controle de temperatura dos processos de produção

2. VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E BARREIRAS SANITÁRIAS

C

NC

NA

9.5 Controle da temperatura na expedição de produtos acabados e dos veículos de transporte

2.1. Vestiários, sanitários sem comunicação direta com as seções de produtos comestíveis.

Item

2.2. Instalações equipadas, em número e dimensões compatíveis com o número de
funcionários por turno.
2.3. Barreira sanitária adequada quanto aos requisitos de localização, manutenção, higiene,
fluxo, instalações e produtos utilizados.

10.1. Aferição e calibração dos instrumentos de controle.

Não Conformidade

3. ILUMINAÇÃO

C

NC

NA

3.1. Iluminação em intensidade suficiente nas diferentes áreas de trabalho

10.2. Atividades de calibração realizadas em instituições especializadas, credenciadas
oficialmente e providas das devidas certificações.
10.3. Identificação dos instrumentos de controle do processo.
10.4. Equipamentos de aferição.

3.2. Luminárias com protetores, quando necessário (tipo de lâmpada).
Item

Não Conformidade

10. CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE
PROCESSO

2.4. Uso de locais inadequados para descanso ou alimentação
Item

9.4 Controle de temperatura na recepção de matéria prima (latões, veículos, embalagens e
seus respectivos produtos ou insumos)

Item

Não Conformidade

Não Conformidade

4. VENTILAÇÃO e EXAUSTÃO/CLIMATAÇÃO

C

NC

NA

4.1. Ventilação (natural ou artificial) adequada ao controle de odores indesejáveis e vapores

11. ANÁLISES LABORATORIAIS
11.1. O Programa contempla água e produtos
11.2. Frequência de análises executadas de acordo com o programa.

4.2. Ventilação adequada ao controle da condensação

11.3. Resultados verificados e medidas corretivas

4.3. Exautores suficientes, limpos e protegidos contra entrada de insetos

11.4. São mantidas amostras de lotes produzidos e corretamente acondiconadas

4.4. As seções ou áreas que não necessitam de controle de temperatura apresentam conforto
térmico e compatível com as operações nelas realizada
Item
Não Conformidade

11.5 Executa análise da água para produção de gelo
11.6 Executa algum teste ou análise de superfície de contato
11.7 São realizados controles laboratoriais na empresa

5. ÁGUA DE ABASTECIMENTO

C

NC

NA

5.1. Manutenção dos reservatórios de água e tampas.
5.2. Cloração da Água
Leitura de Cloro:

pH:

11.8

Se SIM para o item 11.7, quais análises são realizadas: ___________________________________
________________________________________________________________________________

Item

Hora:

Não Conformidade

5.3. Tratamento conforme fonte de obtenção.
5.4. Capacidade de armazenamento de água.

12. CONTROLE DE FORMULAÇÕES/COMBATE À FRAUDE

5.5. Higienização de reservatórios de água.

12.1. As formulações e Rótulos estão em acordo com o registrado

5.6. Análises laboratoriais microbiológica e físicoquímica, e frequencia

12.2. Fabrica produtos dispensados de registro ou alimentos que não são de origem animal,
de forma adequada e executando boas práticas, não permitindo qualquer contaminação
cruzada
12.3. As matérias prima e insumos são obtidos ou recebidos mantendo-se o registro da
origem, datas e quantidades

5.7. Pontos de coleta identificados
5.8. Vapor e/ou gelo utilizado, oriundos de água tratada
Item

Não Conformidade

6. CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

C

NC

NA

6.2 Vedação de portas, janelas e integridade das proteções das aberturas (telas, etc)
6.3 Eficiência interna do controle: remoção de papelões, caixas, madeiras e outros que
possam carrear pragas para as áreas de produção, portas, janelas e aberturas naturais
mantidas fechadas e teladas
6.5 Sinais da ocorrência de pragas
6.6 Se utiliza serviço de empresa terceirizada: Relatórios, mapas, Contrato ou Certificação
do serviço
6.7 Acondicionamento do lixo e remoção periódica
6.8 Local de guarda de pertences dos colaboradores, limpos e sem alimentos
6.9 Lixeiras suficientes e adequadas (limpas e com tampa)
Não Conformidade

7.1 Instalações e equipamentos devidamente higienizados.
7.2 Utensílios devidamente higienizados

NA

C

NC

NA

C

NC

12.5. Executa controle do glaciamento (umidade)
12.6 Executa controle das quantidades de água, salmoura, sal, temperos adicionados ou
injetados nos alimentos
Item
Não Conformidade

13. CONTROLE DE MATÉRIA PRIMA, INGREDIENTES, EMBALAGENS E
ROTULAGEM
13.1. Existência de controle de entrada e armazenamento de matéria prima, ingredientes e
rotulagem
13.2. Embalagens íntegras e limpas

6.4 Mapas de localização de armadilhas e porta-iscas

7. LIMPEZA E SANITIZAÇÃO - PPHO

NC

12.4. Os produtos contidos e embalados estão em acordo com o especificado na rotulagem

6.1 Ambiente externo controlado – armadilhas fixas e identificadas

Item

C

C

NC

NA

13.3. Locais de guarda nos depósito de embalagens identificados e separados (organizados)
13.4. Embalagens e rótulos adequados para utilização em alimentos, e em acordo com o
aprovado no registro de produtos
13.5. Ingredientes corretamente acondicionados, identificados, e em local próprio
13.6. Ingredientes aprovados pelos Órgãos reguladores (ANVISA, MS, MAPA, outros) para
o uso em alimentos
13.7. Espaços de estocagem suficientes
13.8. No caso de produção de matéria prima própria: Existe controle sanitário dos animais
envolvidos com a produção
13.9. No caso de produção de matéria prima recebida de outros produtores rurais e/ou
pessoas físicas: Exige atestados, certificados ou declarações que comprovem a origem e
controle sanitário dos animais envolvidos com a produção
Item
Não Conformidade

7.3 Procedimento pré-operacional
7.4 Procedimentos operacionais

14. PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS OPERACIONAIS

7.5 Procedimentos pós-operacional

14.1. As etapas de manipulação e processamento das operações são executadas de modo a
prevenir a contaminação do produto, evitando acúmulo do produto a processar,
contaminações cruzadas, contrafluxos, contato com paredes e outras superfícies
14.2. Os procedimentos sanitários são executados em todas as áreas da empresa envolvidas
com a produção, e são executados conforme descrito e aprovado no respectivo Programa

7.6 Uso correto de desengordurantes e sanitizantes
7.7 Produtos químicos utilizados para a higienização identificados e aprovados (registrados)
7.8 Utensílios de limpeza (Vassouras, rodos, panos, escovas e outros) são de uso exclusivo
para as áreas de produção e diferenciados dos utilizados nas demais áreas (banheiro,
refeitório, salas administrativas, depósitos secos, etc)
Item
Não Conformidade

14.3. Os produtos recebem a embalagem primária / secundária em momento adequado
14.4. Os processo tecnológicos atendem os requisitos (pasteurização, tratamento térmico,
cocção, defumação, salga, fatiamento, porcionamento, etc), em especial o
tempo/temperatura

NA
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14.5. São realizadas as provas de controle de qualidade durante a recepção, durante e após a
produção ou ao fim de alguma fase tecnológica( Eficiência de pasteurização, ovoscopiade,
fosfatase, peroxidase, umidade, densidade, temperatura da massa muscular, temperatura do
leite, fosfatase alcalina e peroxidase do leite logo após a pasteurização
14.6.Os produtos (matérias primas e produtos acabados) são armazenados e utilizados
observando a rotatividade do estoque (PEPS).
14.7. A tecnologia empregada para a conservação dos produtos e matéria prima, inclusive
nos transportes, são observadas e registradas
14.8. Os utensílios e superfícies de contato estão higienizados (facas, mesas, bancadas,
caixas, recipientes, norias, trilhos, varais, tendais, tanques, silos, maquinário de
produção e envase, etc)
14.9. Os utensílios e superfícies de contato são higienizados quantas vezes forem
necessárias e em acordo com o estabelecido no programa PSO
14.10. Não ocorre acúmulo de resíduos sobre o piso, bancadas, mesas, maquinário (canhão,
masseiras, porcionadeiras, enchedeiras, pasteurizador, balanças, etc) e tábuas de corte
durante o processamento dos alimentos

PLANO DE AÇÃO

NOME DA EMPRESA: ___________________________________________________________________________
Nº DE REGISTRO NO SIM: ________________________
DATA DA INSPEÇÃO (que originou o Plano de ação): _______________________________
Nº DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (

ITEM

14.12.Os veículos, contentores ou compartimentos, térmicos ou não (caixas de isopor, lona
térmica,baú, etc), utilizados no transporte são dotados de paredes lisas de fácil limpeza,
e se apresentam íntegros e bem vedados
Item
Não Conformidade

15. RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO

BOLETIM nº 7154

ANEXO II

14.11. As facas são esterilizadas corretamente e com freqüência adequada ou prevista

C

NC

Descrição da não
conformidade
registrada no
relatório de
inspeção /
supervisão acima
referenciado

)

SUPERVISÃO (

Medida corretiva Data proposta
proposta ou
ou de
realizada
realização

) N°________/________/________

PARA USO DO
SIM Rubrica do
PARA USO DO SIM
servidor da equipe
Data e resultado da
do SIM
verificação oficial
responsável pela
(Atendido, não
verificação oficial
atendido, no prazo)

NA

15.1. Os produtos fabricados, matéria prima, ingredientes e embalagens possuem registros
que permitam sua rastreabilidade

_____________________________________________________________________

15.2. Executa exercício de rastreabilidade
15.3. Mantém registro de reclamações de consumidores e clientes, bem como junto aos seus
fornecedores

DATA:___________

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA PELO PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO

OBS: O número de linhas da tabela acima poderá ser ampliado conforme necessário.

15.4. Executou recolhimento de produtos no período entre a última inspeção e esta

DATA DE RECEBIMENTO PELO SIM: ____________ RECEBIDO POR:__________________________

15.5.Correto destino dos produtos recolhidos
Item
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Não Conformidade

PARA USO DO SIM: RELATÓRIO DE DEFERIMENTO OU AÇÕES ADOTADAS PELO SIM / DATA/
IDENTIFICAÇÃO DO INSPETOR VERIFICADOR / SUPERVISOR

16. BEM ESTAR ANIMAL ( PARA UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE
PESCADO)

C

NC

NA

16.1. A captura (despesca) ocorre de forma a reduzir o estresse e lesões
16.2. O transporte do pescado vivo ocorre de forma eficiente e em água e temperatura
satisfatória ao pescado
16.3. É feita a depuração (na unidade de beneficiamento ou na produção) em tempo e
quantidade de água satisfatória
16.4. É respeitado o tempo de jejum (na unidade de beneficiamento ou na produção)
16.5. O tempo de exposição do pescado vivo ao ar é minimizado
16.6.A insensibilização é feita de forma tecnológica e minimiza o sofrimento dos animais
16.7. O abate dos pescados (na unidade de beneficiamento ou na produção) ocorre de forma
humanitária
16.8. A sangria é feita rapidamente e em acordo com a tecnologia recomendada
Item

Não Conformidade

ANEXO III
RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DE ESTABELECIMENTOS SOB INSPEÇÃO PERIÓDICA
N°___________/_________/________

17. APPCC

C

NC

NA

17.2. Os Pontos Críticos de Controle estão identificados - PCC
17.3. É realizado o Monitoramento e execução das ações corretivas, conforme descritas no
elemento
17.4. É realizada a Verificação
17.5. É realizado o registro
Item

Data da Inspeção:

Hora:

1 Serviço de Inspeção

17.1. Existe a identificação dos perigos e as medidas de seus controles

Não Conformidade

Nome (SUPERVISOR):
Nome (INSPETOR):
2 Identificação do Estabelecimento
Número do Registro:
Empresa:
Responsável legal ou técnico:
3

Classe de produtos fabricados:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

LEGENDA
C: Conforme

N: Não Conforme

4 Verificação oficial in loco de todos os elementos de controle
Existe deficiência?
Observações:

NA: Não Aplicável

IV. COMENTÁRIOS ADICIONAIS

5 Verificação oficial documental de todos os elementos de controle
Existe deficiência?
Observações:

Sim(

Sim(

)

)

Não( )

Não( )

6 Ações oficiais adotadas pelo SIM no caso de detecção/identificação de não conformidades do
estabelecimento durante a verificação oficial in loco ou durante a verificação oficial documental
Existe deficiência?
Sim( )
Não( )
Observações:

V. CONCLUSÕES

7 Analise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento nos planos de ação e
acompanhamento do seu cumprimento
Existe deficiência?
Sim( )
Não( )
Observações:

VI. DATA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PELA EMPRESA

VII. REUNIÃO FINAL

8 Análises laboratoriais (procedimentos de coleta, preparo e envio de amostras) em atendimento aos
programas oficiais bem como adoção das ações oficiais de controle, quando detectados desvios
Existe deficiência?
Sim( )
Não( )
Observações:
9 Atendimento a frequência de fiscalização baseada no risco estimado associado ao estabelecimento
e da frequência de verificação oficial de programas de autocontrole
Existe deficiência?
Sim( )
Não( )
Observações:
10 Durante a supervisão foram identificadas necessidades de capacitação?
Sim( )
Observações:

Nome

Assinatura

Representante
Médico Veterinário S.I.M.

Não( )

11 Observalções finais:

Médico Veterinário S.I.M.
Responsável Técnico / Legal
__________________________
Auditor:

Data:___________________

___________________________
Inspetor:

___________________________
Representante do estabelecimento:
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PREFITURA DE DUQUE DE CAXIAS

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS /RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

PORTARIA SIM

004/2022

ANEXO II

DISPÕE SOBRE OS INSTRUMENTOS OFICIAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A INSPEÇÃO E
SUPERVISÃO NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Secretário Municipal de Agricultura no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso VIII da Lei
nº 2860, de 18 de agosto de 2017 resolve:
Considerando a necessidade de padronizar modelos e oficializar os documentos para uso do Serviço de
Inspeção Municipal – SIM no decorrer de suas ações fiscais, e na aplicação de medidas e sanções, bem
como na defesa e no sistema recursal, em acordo com o Decreto Municipal 7.922, de 24 de junho de 2021,
e
Considerando a necessidade de atualizar e complementar a Portaria SIM 002/2022,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar complementarmente os termos e autos oficiais que compõem o processo administrativo,
de suporte às ações de inspeção e de sanções no âmbito de atuação do Serviço de Inspeção Municipal –
SIM, da Secretaria Municipal de Agricultura.
Art. 2º Aprovar os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Intimação;
Anexo II – Termo Aditivo;
Anexo III – Termo de Revelia;
Anexo IV – Termo de julgamento de Auto de Infração (Parte 1: Auto de Infração Procedente e Parte 2:
Auto de Infração Improcedente);
Anexo V – Auto de Apreensão, suspensão, Interdição, liberação, Condenação e Inutilização;
Anexo VI – Relatório de Instrução para julgamento em 1ª Instância.
Art. 3° Todos os termos, autos e relatórios deverão ser emitidos em 03 (três) vias, sendo uma para o
estabelecimento, um para o respectivo processo do SIM e o terceiro para arquivo e controle do SIM;
Art. 4° O SIM deverá criar sistema ou metodologia interna, informatizada ou não, para organização e
controle dos documentos, acompanhamentos, processos e sanções geradas.
Art. 5º Os prazos para recursos ou contestação começam a correr de forma ininterrupta, a partir da data
da cientificação oficial, ou seja, pela tomada de conhecimento do respectivo termo ou relatório pelo
autuado ou responsável legal do estabelecimento, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindose o do vencimento.
§ 1º O estabelecimento poderá, no prazo previsto em regulamentos específicos já publicados ou em
acordo com o constante no corpo do respectivo termo ou auto, protocolizar a defesa ou contestação do
documento contra ele emitido.
§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que
não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
Art. 6º O conjunto das peças do processo como Autos, Termos, Defesas, Laudos, Relatórios, entre outros
insertos, constituem os autos que contêm os atos processuais.

Art. 7° Fica revogado o ANEXO V da Portaria SIM 02/2022, publicada em Boletim Oficial n° 7108 de 23 de
fevereiro de 2022;
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TERMO ADITIVO Nº __________________________
Documento de Referência: Auto de Infração n.º
Processo nº:
IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO:
Razão Social ou Nome:
SIM Nº:
Endereço:
CEP:
CNPJ ou CPF:
Ao(s)
dia(s) do mês de
do ano de
, no município de Duque de Caxias/RJ, eu,
______________________________, Médico(a) Veterinário(a), Cargo Médico Veterinário Oficial,
Matrícula nº ___________, no exercício da fiscalização de que trata a Lei nº 2860/ 2017, regulamentada
pelo Decreto 7922/2021, constatei erro material no documento acima referenciado e promovo a devida
correção para:
Onde se lê:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Leia-se: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ratifico os demais dizeres do referido documento.
Fica o interessado cientificado de que tem o prazo máximo de 10 (dez) dias, para encaminhar a defesa
por escrito, acompanhada das provas que entender necessárias, à representação do Município.
Após o encaminhamento da defesa, ou vencido o prazo para tal, os autos serão julgados pela Autoridade
Julgadora e o interessado receberá a respectiva Notificação, informando-lhe das decisões tomadas.
Pelo que, lavrei o presente em 2 (duas) vias, e:
( ) Encaminhado ao autuado por Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
( ) O autuado recebeu uma via deste documento em ___/___/___
Assinatura do Medico Veterinário Oficial: ___________________________________
(assinatura e carimbo)
Assinatura do Interessado: ________________________________________________
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS /RJ
(nome e documento de identidade)
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Duque de Caxias, 15 de junho de 2022.

Ernande Abreu

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Secretário Municipal de Agricultura

ANEXO I

ANEXO III
TERMO DE REVELIA

TERMO DE INTIMAÇÃO

TERMO DE INTIMAÇÃO nº .................................
Ás ________ horas de......../..................../............ , no exercício da fiscalização que trata a Lei
2860/2017, regulamentada pelo Decreto nº 7922/21, Lavrei este Termo para a empresa ......................
................................................................................................................., registrada no Serviço de SIM nº
........................, CNPJ / CPF nº ....................................................... , situada ...............................................
.............................................................. .....................................................................................................,
Devido ao enquadramento no Inciso (s) ................................... Artigo(s) .......................................... do(a)
........................................................... (Lei ou Decreto), observando as seguintes irregularidades:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................,
Ficando o estabelecimento ciente que deverá cumprir o disposto no período de ............................. dias a
contar da data de emissão deste Termo, estando então sujeito às demais sanções cabíveis.
Do que, para constar, lavrei o presente Termo de Intimação, em três vias, assinadas por mim e pelo
autuado ou testemunhas, entregando a primeira via ao representante do estabelecimento.
Fica o(a) intimado ciente de que poderá apresentar junto ao Serviço de Inspeção Municipal solicitação de
ampliação de prazos, defesa ou argumentação escrita, acompanhada das provas que entender
necessárias, dentro do período determinado neste Termo de Intimação.
Em ...... de ....................... de ..........
____________________________________________________
Servidor responsável pela lavratura do Auto (nome, assinatura e carimbo)
__________________________________________________
Intimado / representante (nome, assinatura)

_____________________
Identidade ou CPF

Testemunhas:
____________________________________________________
Nome e assinatura
____________________________________________________
Nome e assinatura

______________________
Identidade ou CPF
______________________
Identidade ou CPF

Processo nº:
Auto de Infração nº:
IDENTIFICAÇÃO DO AUTUADO:
Razão Social ou Nome:
SIM Nº:
Endereço:
Duque de Caxias / RJ
CEP:
CNPJ ou CPF:
Findo o prazo de que trata o Artigo ______do Decreto _______, sem que o interessado tenha apresentado
defesa escrita ao Auto de Infração acima referido, é o autuado considerado REVEL.

Medico Veterinário Oficial / Diretor: _________________________________________
(assinatura e carimbo)

Duque de Caxias, ______de _____________de 20____

Sexta-feira
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS /RJ
17 de Junho deSECRETARIA
2022MUNICIPAL DE AGRICULTURA
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DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
ANEXO IV
ANEXO V

PARTE 1: TERMO DE JULGAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDENTE
TERMO DE JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº _____/SIMDC/ 20___
Processo nº:
Auto de Infração nº:
Autuado:
SIM Nº:
CNPJ/CPF:
Endereço:

Julgar

IDENTIFICAÇÃO

procedente

o

Auto

de

Infração

nº

____________,

pela

irregularidade

________________________, infringindo ___________________________________(dispositivo legal);
II – Aplicar, como sanção administrativa, (multa/advertência) no valor de R$ __________ (valor por
extenso), com fulcro no(s) Art._______________________, Inciso(s)____________________________da
Lei nº 2860 de 18 de agosto de 2017.
III – Aplicar, como sanção administrativa (outras sanções previstas EM LEI, quando for o caso).
Notifique-se o autuado, na forma da lei, encaminhando-lhe cópia desta decisão e do relatório de
instrução, intimando-o a cumprir as exigências no prazo legal ou, em caso de discordância, recorrer à
instância superior, no prazo previsto no Art. _______do Decreto 7922/21/ Lei nº 2860/17.
Em caso de recolhimento da multa, o autuado deverá encaminhar comprovante de quitação do

PENALIDADE

o parecer contido no RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PARA JULGAMENTO nº ___________________, e decido:

____________________________________________________________
Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
Duque de Caxias, ___ de _____________ de 20___

CONDENAÇÃO /INUTILIZAÇÃO

débito à representação da Secretaria de Agricultura. A não comprovação do recolhimento ensejará a
inscrição na Dívida Ativa do Município, em conformidade com o Código Fazendário Municipal.

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS /RJ
Assinatura do Autuado: ___________________________________
SECRETARIA(nome
MUNICIPAL
DE AGRICULTURA
e documento)
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

ASSINATURA

( ) Encaminhado ao autuado por Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
( ) O autuado recebeu uma cópia deste documento em ___/___/___

CNPJ / CPF:
Classificação:

ENQUADRAMENTO DA PENALIDADE CONFORME LEI 2860/2017
( ) Apreensão Cautelar/ fiel depositário
( ) Apreensão (com inutilização)
( ) Interdição
( ) Depósito
( ) Condenação
( ) Inutilização

Bens/Produtos/insumos apreendidos:
Nome do depositário / Responsável:
Fiel depositário: O Próprio ( )

CPF:
Função na empresa:
Neste ato fica ( ) Interditado ( ) Desinterditado
Os Bens ( ) Produtos( ) insumos ( ) conforme descritos: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Interdição Parcial ( ) Total ( ) Descrição:
Tempo Determinado ( )

Indeterminado ( ) Descrição:

Bens/Produtos/insumos Condenados: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Descrição do(s) Motivo(s): ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Inutilizados no local ( )
aproveitamento condicional ( )
Destinado(s) para Inutilização em outro estabelecimento ( )
Forma da inutilização ou aproveitamento condicional: (Descrição)
ATENÇÃO: Os Bens/Produtos/insumos Condenados não podem ser comercializado(s), devolvido(s), reprocessados, aproveitados
ou transferido(s), salvo mediante autorização do Responsável pelo SIM.
ATENÇÃO: Os Bens/Produtos/insumos condenados só poderão ser destinados à inutilização em outro estabelecimento mediante
prévio conhecimento do Responsável pelo SIM, e caberá ao depositário comprovar o encaminhamento e requerer do
estabelecimento de destino laudo ou declaração do ato de inutilização.
Carimbo e nome legível da autoridade autuante
Nome legível do Autuado ou responsável
CPF:
Assinatura:
Assinatura

Data :

1ª via Autuado 2ª via Processo 3ª via arquivo SIM

PREFEITURA DE DUQUE DE

Testemunha se necessário (nome
e assinatura)
CAXIAS
CPF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
ANEXO VI

PARTE 2: TERMO DE JULGAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO IMPROCEDENTE

Processo nº:
Auto de Infração nº:
Autuado:
SIM/SIE/ Nº CONSORCIAL:
CNPJ/CPF:
Endereço:

Outro(s) ( ) neste caso Descrever:

Tempo determinado EM CASO DE APREENSÃO CAUTELAR:

ANEXO IV

TERMO DE JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº _________/SIMDC/ 20__

SIM n°

Neste ato fica ( ) Apreendido ( ) Liberado

APREENSO / DEPÓSITO /
LIBERAÇÃO

fiscais, a garantia do amplo direito a defesa e do contraditório e tudo o mais que dos autos consta, acolho

Endereço:

Descrição da Ocorrência e Enquadramento da Infração (Artigo / Legislação utilizada):

INTERDIÇÃO / LIBERAÇÃO

considerando o disposto no Art. __________ do Decreto 7922/21, a regularidade dos procedimentos

-

N°_______________________
Razão social:

Em decorrência da lavratura do Auto de Infração nº __________ contra o estabelecimento em epígrafe,

I

AUTO DE APREENSÃO, SUSPENSÃO, INTERDIÇÃO, LIBERAÇÃO, CONDENAÇÃO E INUTILIZAÇÃO
AUTO DE APREENSÃO, SUSPENSÃO, INTERDIÇÃO, LIBERAÇÃO, CONDENAÇÃO E INUTILIZAÇÃO

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PARA JULGAMENTO EM 1ª INSTÂNCIA

1. Processo nº: ____________________

Assunto: Auto de Infração N°:__________________

2. Razão Social ou Nome do interessado:
3. Registro SIM Nº:

Em decorrência da lavratura do Auto de Infração nº ___________ contra o estabelecimento em epígrafe,
considerando o disposto no Art. _______ do Decreto 7922/21, considerando as informações constantes
no processo n°___________________e o que dispõe a Lei nº 2860/17, o parecer contido no RELATÓRIO
DE INSTRUÇÃO PARA JULGAMENTO nº ______________________ , e decido:
I - Julgar improcedente o auto de infração nº ______________;
II – Cancelar o Auto de Infração supracitado.
Notifique-se o autuado, na forma da lei, encaminhando-lhe cópia desta decisão e do relatório de
instrução.
____________________________________________________________
Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
Duque de Caxias, _____ de _____________ de 20___
( ) Encaminhado ao autuado por Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
( ) O autuado recebeu uma cópia deste documento em ___/___/___

4. Dos fatos: O auto de infração fora lavrado em ____/_____/___pelo Médico Veterinário oficial
_________________________ contra a interessada pela constatação de:
“(transcrição das
irregularidades conforme Auto de Infração)”. A ciência da autuada fora registrada em
___________________ , por meio de
(assinatura do Auto de Infração / por meio do recebimento
pelo Correio, conforme Aviso de Recebimento). Na oportunidade, também foram lavrados os
documentos:_____ ______(citar outros termos emitidos, por exemplo, Termo de Apreensão...)
5. Base Legal/Artigos infringidos: Artigo(s) _________________________, do Decreto 7922/21, e
outros:______________________________ (combinado com .....)
6. Histórico do autuado: A autuada é (reincidente ou primária), conforme consulta ao histórico de
infrações anexado ao presente processo.
7. Da defesa: A interessada apresentou defesa no dia ____________, atendendo o prazo estabelecido
no artigo ____ da Lei N° 2.860/17, portanto considerada tempestiva, e argumenta que:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
OU A interessada apresentou defesa no dia ____________, tendo ultrapassado o prazo estabelecido
no artigo ______ da Lei N° 2.860 /17, portanto é considerada intempestiva OU a interessada não
apresentou defesa, sendo considerada revel, conforme Termo de Revelia.
8. Do mérito: __________________________________________________________________
9. Conclusão:__________________________________________________________________
10. Proposição da sanção:
Lei:

Artigo:
Inciso:

Assinatura do Autuado: ___________________________________
(nome e documento)

(e

combinação se
houver)

Artigo:
Inciso:

Classificação da
infração (lei

Infração

Valor da Multa:

(Leve, Moderada,
Grave,
Gravíssima)

(Descrição da infração conforme Auto de Infração)

____% do valor
máximo
=
R$

(Leve, Moderada,
Grave,
Gravíssima)

(Descrição da infração conforme Auto de Infração)

____% do valor
máximo
=
R$
____________

2.860/17)

____________

Total:
13. Duque de Caxias _______________

Relator / Carimbo:

R$
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