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DECRETO Nº 311 DE 06 DE JULHO DE 2009. inspeção seja de competência de órgãos estaduais ou federais, devidamente registrados ou 
relacionados nos respectivos órgãos de fiscalização.

“Aprova o Regulamento Técnico de Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem § 1º - O Serviço de Vigilância Sanitária executará a fiscalização sistemática em 
Animal no município de Dourados e dá outras providências.” estabelecimentos atacadistas e varejistas de produtos de origem animal, considerando a técnica de 

análise de riscos e pontos críticos de controle (A.R.P.C.C.).
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da § 2º - Os estabelecimentos que tenham Serviços de Inspeção Estadual – SIE – ou Serviço de 

atribuição que lhe confere o inciso II, do art. 66 da Lei Orgânica do Município, Inspeção Federal - SIF- estarão isentos de inspeção municipal, porém a fiscalização permanece 
Considerando, os dispositivos da Lei Municipal nº. 2.092, de 16 de setembro de 1.996, conforme a legislação sanitária vigente.
Considerando a necessidade de instruir medidas que normatizem a industrialização de Art. 3º - A inspeção industrial higiênico sanitária de produtos de origem animal, a cargo do 

produtos de origem animal para o município de Dourados, garantindo a uniformização com as SIMD, abrange: 
legislações Federal e Estadual, a uniformidade das condições entre os produtos e assegurando a I – a higiene geral dos estabelecimentos, registrados ou relacionados;
transparência nos processos de produção, processamento, comercialização e a segurança II – captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição de águas para abastecimento e 
alimentar. de águas servidas respectivamente;

III – o funcionamento dos estabelecimentos;
DECRETA: IV – o exame “ante” e “post-mortem” dos animais de abate;

V – as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo, acondicionamento, 
Art. 1º - Fica aprovado os Regulamentos Técnicos de Produtos de Origem Animal, contidos conservação, transporte e depósito de todos os produtos e subprodutos de origem animal e suas 

nos anexos I, II, III e IV, respectivamente. matérias-primas adicionadas ou não a de vegetais;
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Revogando-se as disposições VI – a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos;

contrárias, em especial o Decreto nº 263 de 17 de abril de 1997. VII – a classificação de produtos e subprodutos de acordo com os tipos padrões previstos 
neste regulamento ou fórmulas aprovadas;

Dourados, MS – 06 de julho de 2009 VIII - os exames organolépticos, microscópicos, físico-químicos e histológicos das matérias-
primas ou produtos;

Ari Valdecir Artuzi IX - as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias e nos locais de manipulação e 
Prefeito Municipal ou transformação;

X – os meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e suas matérias-primas, 
Alziro Arnal Moreno destinadas à alimentação humana.

Procurador Geral do Município Parágrafo Único: Para que seja efetuado o transporte de produtos de origem animal, o veículo 
deverá sofrer prévia inspeção junto à Divisão de Vigilância Sanitária do município, onde será 

Mauricio Rodrigues Peralta expedida a licença sanitária especial para o transporte de alimentos, conforme solicitação.
Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.

 TITULO II
REGISTRO E RELACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

ANEXO I

Art. 4º - O registro e relacionamento é providência exclusiva do Serviço de inspeção 
REGULAMENTO TÉCNICO Nº. 01/09/SIMD municipal de Dourados (SIMD), que outorga ao estabelecimento suas funções, após cumpridas as 

REGULAMENTO TÉCNICO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DOS exigências constantes neste regulamento.
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. Art. 5º -Estão sujeitos a registro os seguinte estabelecimentos:

I – matadouros e ou frigorífico de bovinos, de suínos, de aves e coelhos, de caprinos e ovinos, 
TITULO I de peixes, e demais espécies devidamente aprovadas para o abate, fábricas de conservas, fábricas 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES de embutidos, charqueadas, fábrica de produtos gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e 
fábricas de produtos de origem animal não-comestíveis.

Art. 1º - O Serviço de Inspeção Municipal de Dourados (SIMD) instituído pela lei nº. 2092, de II – usinas de processamento de leite, fábricas de laticínios, entrepostos-usinas, entrepostos de 
16 de setembro de 1996, é órgão ligado diretamente à Secretaria Municipal de Agricultura, laticínios, postos de refrigeração e postos de coagulação;
Indústria e Comércio - SEMAIC. III – entrepostos de pescados e fábricas de conservas de pescados;

Art. 2º - É de competência do Serviço de Inspeção Municipal de Dourados (SIMD) a prévia IV – entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos;
inspeção e fiscalização, sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico, dos matadouros, V – entrepostos de mel e cera de abelhas e seus derivados;
frigoríficos, fábricas de conservas de produtos cárneos e de pescado, fábricas de produtos VI – matadouros de abastecimento regionalizado e estâncias leiteiras;
gordurosos, usinas e fábricas de laticínios, entrepostos de carnes, peixes, ovos, mel, cera e demais VII – demais estabelecimentos, não descritos, que manufaturarem ou manipulem produtos de 
derivados de produtos de origem animal que sejam produzidos, manipulados, elaborados, origem animal comestíveis ou não – comestíveis, conforme análise prévia do SIMD.
armazenados, transformados e preparados no Município de Dourados, excetuando-se aquelas Parágrafo único - Os demais estabelecimentos previstos neste regulamento serão 
fontes produtoras ou propriedades rurais, trânsito e comércio destinados a estabelecimentos cuja relacionados.
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DECRETOS
Art. 6º - O registro será solicitado à Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio, acumulação de sujidade e se reduza ao mínimo a condensação e a formação de mofo. Devem, 

instruindo-se o processo da seguinte forma: ainda, ser fáceis de limpar.
I – requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Agricultura Indústria e Comercio, Parágrafo único – o forro poderá ser dispensado nos casos em que a cobertura proporcionar 

solicitando o registro e a inspeção pelo SIMD – Serviço de Inspeção Municipal de Dourados, perfeita vedação à entrada de poeira, insetos, pássaros e assegurar uma perfeita higienização.
Art. 33 - As janelas e outras aberturas deverão ser de material não absorvente e de fácil devidamente protocolado no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Dourados;

II – licença prévia concedida pelo IMAM – Instituto Municipal de Meio Ambiente; limpeza e construídas de forma a evitar o acúmulo de sujidades; aquelas que se comuniquem com o 
III – planta baixa com cortes e fachadas da construção, acompanhada do memorial descritivo; exterior deverão estar providas de proteção contra insetos. As proteções deverão ser de fácil 
IV - relação discriminada do maquinário e fluxograma, com especificações volumétricas e limpeza e boa conservação.

capacidade em energia elétrica; Art. 34 - As portas deverão ser de material não absorvente e de fácil limpeza, com dispositivo 
V – registro na Junta Comercial do Município (fotocópias da última alteração do Contrato automático para mantê-la fechada, quando necessário.

Social); Art. 35 - As escadas, montacargas e estruturas auxiliares, como plataformas, escadas de mão e 
VI – documento que comprove a posse ou permissão de uso do terreno e/ou edificação; rampas deverão estar localizadas e construídas de forma a não causarem contaminação.
VII – registro no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC. (fotocópia); Art. 36 - Nas áreas de manipulação dos alimentos todas as estruturas e acessórios elevados 
VIII – inscrição na Secretaria Municipal de Fazenda; deverão estar instalados de maneira que se evite a contaminação direta ou indireta dos alimentos, 
IX – liberação concedida pelo setor de obras. da matéria prima e do material de embalagem por intermédio da condensação e bem como as 
Parágrafo Único: Precedendo a solicitação do registro referido neste artigo, o interessado dificuldades nas operações de limpeza.

deverá encaminhar carta consulta acompanhada do pré-projeto à SEMAIC para a obtenção da Art. 37 - Os alojamentos, lavabos, vestuários, sanitários e banheiros do pessoal auxiliar do 
licença prévia e análise preliminar por parte do SIMD. estabelecimento deverão estar completamente separados das áreas de manipulação de alimentos, 

Art. 7º - Desde que se trate de pequenos estabelecimentos, à juízo do SIMD, podem ser sem acesso direto e nenhuma comunicação com estas.
aceitos, para estudo preliminar, simples “croquis” ou desenhos. Art. 38 - Os insumos, matérias primas e produtos finais deverão ser depositados sobre 

Art. 8º - Serão rejeitados projetos grosseiramente desenhados com rasuras e indicações estrados de madeira ou similares, separados das paredes para permitir a correta higienização da 
imprecisas, quando apresentados para efeito de registro ou relacionamento. área.

Art. 9º - As firmas construtoras não darão inicio à construções de estabelecimentos sujeitos a Art. 39 - Deverá ser evitado o uso de materiais que dificultem a limpeza e a desinfecção 
Inspeção Municipal, sem que os projetos tenham sido antes aprovados pelo SIMD e com a Licença adequadas, por exemplo, a madeira, a menos que a tecnologia empregada torne imprescindível o 
de Instalação concedida pelo IMAM. seu uso, e não constitua uma fonte de contaminação.

Art. 10 - As autoridades municipais não permitirão o inicio da construção de qualquer 
estabelecimento previsto no artigo 5º deste regulamento, sem que os projetos tenham sido TITULO IV
anteriormente aprovados pelo SIMD. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Art.11 - A aprovação prévia do local para construção do estabelecimento protocolada, não 
impede que as autoridades municipais competentes embarguem as obras por interesse maiores da Art. 40 - Deverá dispor de um abundante abastecimento de água potável, com pressão 
saúde pública e preservação do meio ambiente. adequada e temperatura conveniente, um apropriado sistema de distribuição e adequada proteção 

Art. 12 - Nos estabelecimentos de produtos de origem animal destinados a alimentação contra a contaminação.
humana é considerado básico, para efeito de registro, a apresentação prévia de boletim oficial de § 1º - Em caso de necessidade de armazenamento, dever-se-á dispor de instalações 
exame de água de consumo do estabelecimento, que deve se enquadrar nos padrões apropriadas e nas condições indicadas anteriormente. Neste caso é imprescindível um controle 
microbiológicos e físico-químicos. freqüente da potabilidade da referida água.

§ 1º - Quando as águas revelem mais de 500 (quinhentos) germes por mililitro, impõe-se § 2º - O SIMD poderá admitir variações das especificações químicas e físico-químicas 
novos exames de confirmação antes de ordená-la. diferentes das estabelecidas quando a composição da água for uma característica regional e sempre 

§ 2º - Mesmo que os resultados das análises sejam favoráveis, o SIMD pode exigir, conforme que não se comprometa a inocuidade do produto e a saúde pública. 
avaliações técnicas, o tratamento da água com hipoclorito de sódio a 10 p.p.m. Art. 41 - O vapor e o gelo utilizados em contato direto com os alimentos ou com as superfícies 

art. 13 - Qualquer ampliação, remodelação ou construção nos estabelecimentos registrados ou que entrem em contato com estes não deverão conter qualquer substância que cause perigo à saúde 
relacionados, tanto de suas dependências como instalações, só pode ser feita após aprovação prévia ou possa contaminar o alimento.
dos projetos, realizada por técnicos da SEMAIC. Art. 42 - A água não potável utilizada na produção de vapor, refrigeração, combate a incêndios 

art. 14 - Não será registrado o estabelecimento destinado a produção de alimentos para e outros propósitos correlatos não relacionados com alimentos deverá ser transportada por 
consumo humano, quando situado nas proximidades de outro que, por sua natureza, possa tubulações completamente separadas de preferência identificadas por cores, sem que haja 
prejudicá-lo. nenhuma conexão transversal nem sifonada, refluxos ou qualquer outro recurso técnico que as 

art. 15 - O estabelecimento que interromper seu funcionamento por espaço superior a 12 comuniquem com as tubulações que conduzem a água potável. 
(doze) meses só poderá reiniciar suas atividades mediante inspeção prévia de todas as suas Art. 43 - Os estabelecimentos deverão dispor de um sistema eficaz de e evacuação de 
dependências, instalações e equipamentos. efluentes e águas residuais, o qual deverá ser mantido, a todo o momento, em bom estado de 

Parágrafo Único: Quando a interrupção do funcionamento ultrapassar 18 (dezoito) meses funcionamento. 
poderá ser cancelado o respectivo registro. § 1º - Todos os condutos de evacuação (incluído o encanamento de despejo das águas) deverão 

Art.16 - Satisfeitas as exigências fixadas neste regulamento, o SIMD autorizará a expedição ser suficientemente grandes para suportar cargas máximas.
do “TÍTULO DE REGISTRO”. § 2º - Deverão ser construídos de maneira que se evite a contaminação do abastecimento de 

Art.17 - Autorizado o registro, a 1ª via dos documentos exigidos ficarão arquivadas no órgão água potável. 
central do SIMD e a 2ª via ficará em poder do requerente, devidamente protocolada. Art. 44 - Todos os estabelecimentos deverão dispor de vestuários, sanitários e banheiros 

Art.18 - O SIMD determinará a inspeção periódica das obras em andamento nos adequados, convenientemente situados, garantindo a eliminação higiênica das águas residuais e 
estabelecimentos em construção ou remodelação, tendo-se em vista o projeto aprovado. local adequado para lavagem de botas. 

Art.19 - O SIMD poderá auxiliar na orientação dos diversos tipos de estabelecimentos de § 1º - Estes locais deverão estar bem iluminados, ventiladas e não poderão ter comunicação 
produtos de origem animal, bem como projetos orçamentos e outros. direta com as áreas onde os alimentos são manipulados. 

Art.20 - Serão relacionados as fazendas leiteiras, os apiários e as casas atacadistas, fixando-se § 2º - Junto aos sanitários e localizadas de tal maneira que o pessoal tenha que passar junto a 
conforme o caso, as mesmas exigências para os demais estabelecimentos descritos neste elas quando retornar em área de manipulação, devem existir pias com água fria ou fria e quente, 
regulamento. providas de elementos adequados à lavagem das mãos e meios higiênicos conveniente para secá-

Art.21 - O relacionamento é requerido ao SIMD e o processo respectivo deve obedecer aos las.
mesmos critérios estabelecidos para o registro dos estabelecimentos no que lhes for aplicáveis. § 3º - Não se permitirá o uso de toalhas de pano. No caso do uso de toalhas de papel deverá 

Parágrafo Único: Aos estabelecimentos já existentes fica concedido o prazo de 180 (cento e haver, em número suficiente, porta-toalhas e recipientes coletores. 
oitenta) dias para que se adaptem as normas estabelecidas pelo Serviço de Inspeção Municipal de § 4º - Deverão ser colocados avisos nos quais se indique que o pessoal deve lavar as mãos 
Dourados (SIMD). depois de usar as mencionadas dependências.

Art. 45 - Nas dependências de fabricação deverão ser previstas instalações adequadas e 
TITULO III convenientemente localizadas para a lavagem e secagem das mãos sempre que assim o exija a 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS natureza das operações e: 
DAS INSTALAÇÕES I - nos casos em que se manipulem substâncias contaminantes, ou quando o tipo de tarefa 

requeira uma desinfecção adicional à lavagem, deverão existir também instalações para a 
Art. 22 - Os estabelecimentos deverão estar situados, preferivelmente, em zonas isentas de desinfecção das mãos; 

odores indesejáveis, fumaça, poeira e outros contaminantes, e que não estejam expostas a II - deverá dispor-se de água fria ou fria e quente, assim como de elementos adequados para a 
inundações. limpeza das mãos;

Art. 23 - As vias e áreas utilizadas pelo estabelecimento, que se encontram dentro do seu limite III - deverá haver um meio higiênico apropriado para secagem das mãos. Não será permitido o 
perimetral, deverão ter uma superfície compacta e/ou pavimentada, apta para o tráfego de veículos. uso de toalhas de tecido; 
Devem possuir escoamento adequado, assim como meios que permitam a sua limpeza. IV - no caso do uso de toalhas de papel, deverá haver, em número suficiente, porta-toalhas e 

Art. 24 - Os prédios e instalações deverão ser de construção sólida e sanitariamente adequada. recipientes coletores;
Todos os materiais usados na construção e na manutenção deverão ser de natureza tal que não V - as instalações deverão estar providas de tubulações devidamente sifonadas que levem as 
transmitam nenhuma substância indesejável ao alimento. águas residuais aos condutos de escoamento;

Art. 25 - Para a aprovação dos projetos se deverá ter em conta a disponibilidade de espaços VI - dispor de equipamento para fornecimento de frio para o interior da sala de manipulação
suficientes à realização, de modo satisfatório, de todas as operações. Art. 46 - Deverão existir instalações adequadas para a limpeza e desinfecção dos utensílios e 

Art. 26 - O fluxograma deverá permitir uma limpeza fácil e adequada, e facilitar a devida equipamentos de trabalho. 
inspeção da higiene do alimento. § 1º - Estas instalações deverão ser construídas com materiais resistentes a corrosão, que 

Art. 27 - Os prédios e instalações deverão ser de tal maneira que impeçam a entrada ou abrigo possam ser limpos com facilidade e deverão.
de insetos, roedores e/ou pragas e de contaminantes ambientais, tais como fumaça, poeira, vapor e § 2º - Estar providas de meios adequados para o fornecimento de água fria ou fria e quente, 
outros. quando necessário, em quantidade suficiente.

Art. 28 - Os prédios e instalações deverão ser de tal maneira que permitam separar, por Art. 47 - As dependências industriais deverão dispor de iluminação natural e/ou artificial que 
dependência, divisória e outros meios eficazes e de paredes totais, as operações susceptíveis de possibilitem a realização das tarefas e não comprometem a higiene dos alimentos.
causar contaminação cruzada. § 1º - As fontes de luz artificial que estejam suspensas ou aplicadas e que se encontrem sobre a 

Art. 29 - Os prédios e instalações deverão garantir que as operações possam realizar-se nas área de manipulação de alimentos, em qualquer das fases e produção, devem ser de tipo inócuo e 
condições ideais de higiene, desde a chegada da matéria prima até a obtenção do produto final estar protegidas contra rompimentos. 
assegurando, ainda, condições apropriadas para o processo de elaboração e para o produto final. § 2º - A iluminação não deve alterar as cores. 

Art. 30 - Os pisos deverão ser de materiais resistentes ao impacto, impermeáveis, laváveis e Art. 48 - As instalações elétricas deverão ser embutidas ou aparentes e, neste caso, estar 
antiderrapantes não podendo apresentar rachaduras, e devem facilitar a limpeza e a desinfecção. Os perfeitamente recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos, não se permitindo 
líquidos deverão escorrer para os ralos (sifonados ou similares), impedindo a acumulação nos cabos pendurados sobre as áreas de manipulação de alimentos. 
pisos. Parágrafo único - O órgão competente poderá autorizar outra forma e a modificação das 

Art. 31 - As paredes deverão ser construídas e revestidas com materiais não absorventes e instalações aqui descritas, quando assim se justifique.
laváveis e apresentar cor clara, até uma altura apropriada, deverão ser lisas, sem fendas, e fáceis de Art. 49 - A ventilação deve se suficiente para evitar o calor excessivo, a condensação de vapor, 
limpar e desinfetar. Nos projetos deve-se indicar a altura da faixa que será impermeável. a acumulação de pó, para eliminar o ar contaminado. 

Parágrafo único - Os ângulos entre as paredes, entre as paredes e os pisos, e entre as paredes e § 1º - A corrente de ar nunca deve fluir de uma zona suja para uma zona limpa. 
os tetos ou forros, deverão ser de fácil limpeza. § 2º - As aberturas que permitem a ventilação (janelas, portas etc) deverão ser dotadas de 

Art. 32 - Os tetos ou forros deverão estar construídos e/ou acabados de modo que se impeça a dispositivos que protejam contra a entrada de agentes contaminantes.
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DECRETOS
Art. 50 - Deverão existir meios para o armazenamento dos resíduos e materiais não § 1º - Os estabelecimentos e as áreas circundantes deverão ser inspecionados periodicamente, 

comestíveis, antes da sua eliminação pelo estabelecimento, de forma que se impeça a presença de de forma a diminuir ao mínimo os riscos de contaminação.
§ 2º - Em caso de alguma praga invadir os estabelecimentos, deverão ser adotados medidas de pragas nos resíduos de matérias não comestíveis e se evite a contaminação das matérias primas, do 

erradicação. alimento, da água potável, do equipamento, dos prédios e vias internas de acesso.
§ 3º - As medidas de combate, que compreendem o tratamento com agentes químicos e/ou Art. 51 - No caso de devolução de produtos, estes deverão ser colocados em setores separados 

biológicos autorizados, e físicos, só poderão ser aplicadas sob supervisão direta de pessoas que e destinados à finalidade, até que se estabeleça seu destino.
conheçam profundamente os riscos que estes agentes podem trazer para a saúde, especialmente se 

TITULO V estes agentes podem trazer para a saúde, especialmente se estes riscos originarem-se dos resíduos 
EQUIPAMENTOS E UTENSILOS retidos no produto. 

Art. 70 - Somente deverão ser empregados praguicidas se não for possível aplicar-se com 
Art. 52 - Todos os equipamentos e utensílios nas áreas de manipulação de alimentos, que eficácia outras medidas de precaução.

possam entrar em contato com estes, devem: Art. 71 - Antes de aplicação de praguicidas se deverá ter o cuidado de proteger todos os 
I - ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores, e sejam não alimentos, equipamentos e utensílios contra a contaminação. 

absorventes e resistentes à corrosão e capazes de resistir a repetidas operações de limpeza e Parágrafo único - Após a aplicação dos praguicidas autorizados deverão ser limpos 
desinfecção; minuciosamente, o equipamento e os utensílios contaminados, a fim de que, antes de serem 

II - as superfícies deverão ser lisas e estar isentas de imperfeições (fendas, amassaduras) que novamente utilizados sejam eliminados todos os resíduos.
Art. 72- Os praguicidas, solventes ou outras substâncias tóxicas que possam representar risco possam comprometer a higiene dos alimentos ou sejam fontes de contaminação;

III - deve ser evitado o uso de madeira e outros materiais que não se possa limpar e desinfetar para a saúde deverão ser etiquetados adequadamente com rótulo no qual se informe sobre a 
adequadamente, a menos que não tenha certeza de seu emprego não será uma fonte de toxidade e emprego. 

Parágrafo único - Estes produtos deverão ser armazenados em salas separadas ou armários, contaminação;
IV - deverá ser evitado o uso de diferentes materiais com a finalidade de evitar corrosão por com chave, especialmente destinado a finalidade, e só poderão ser distribuídos e manipulados por 

contato. pessoal autorizado e devidamente treinado, ou por outras pessoas desde que sob supervisão de 
Art. 53 - Todos os equipamentos e utensílios deverão estar desenhados e construídos de modo pessoal competente, devendo ser evitada a contaminação de alimentos. 

Art. 73 – Salvo quando for necessário para a higiene ou a elaboração, não se deverá utilizar ou que assegurem a higiene e permita uma fácil e completa limpeza e desinfecção e, quando possível, 
armazenar na área de manipulação de alimentos, nenhuma substância que possa contaminá-lo.deverão ser visíveis, para facilitar a inspeção. 

Art. 74 - Roupa e Objetos Pessoais: não deverão ser depositados nas áreas de manipulação de Parágrafo único - Os equipamentos fixos deverão ser instalados de modo que permitam fácil 
alimentos, bem como quaisquer materiais estranhos ao serviçoacesso e uma limpeza profunda, além do que deverão ser usados, exclusivamente, para as 

finalidades sugeridas pelo formato que apresentam.
TITULO IX.Art. 54 - Os recipientes para matérias não comestíveis e resíduos deverão estar construídos de 

HIGIENE PESSOAL E REQUISITOS SANITÁRIOSmetal ou qualquer outro material não absorvente e resistente, que facilite a limpeza e eliminação do 
conteúdo, e suas estruturas e vedações terão de garantir que não ocorram perdas nem emanações. 

Art. 75 – A direção do estabelecimento deverá tomar medidas para que todas as pessoas que Parágrafo único - Os equipamentos e utensílios empregados para matérias não comestíveis ou 
manipule alimentos recebam instrução adequada e contínua em matéria de manipulação higiênica resíduos deverão ser marcados com a indicação do seu uso e não poderão ser usados para produtos 
dos alimentos e higiene pessoal, a fim de que saibam adotar as precauções necessárias para evitar a comestíveis.
contaminação dos alimentos. Tal instrução deverá contemplar as partes pertinentes do presente Art. 55 - Todos os locais refrigerados deverão estar providos de um termômetro de máxima e 
Regulamento. mínima ou de dispositivos de registro da temperatura, para assegurar a uniformidade da 

Art. 76 - As pessoas que se saiba ou se suspeite que padecem de alguma enfermidade ou mal temperatura na conservação das matérias primas dos produtos e durante os processos industriais.
que provavelmente possa transmitir-se por intermédio dos alimentos ou sejam portadores, não 
poderão permanecer em nenhuma área de manipulação ou operação de alimentos se existir a TITULO VI
possibilidade de contaminação dos mesmos. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS

Parágrafo único - Qualquer pessoa que esteja afetada deve comunicar imediatamente a CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO
Direção do estabelecimento que está enferma. 

Art. 77 - As pessoas que mantêm contato com os alimentos durante seu trabalho devem Art. 56 – Os prédios, equipamentos e utensílios, assim como todas as demais instalações do 
submeter-se aos exames médicos por intermédio dos órgãos competentes de saúde antes do seu estabelecimento, incluídos os condutos de escoamento das águas deverão ser mantidos em bom 
ingresso e, depois, periodicamente. estado de conservação e funcionamento. Na medida do possível, as salas deverão estar isentas de 

Art. 78 - A Direção da empresa tomará as medidas necessárias para que não se permita a vapor, poeira, fumaça e acúmulos de água.
nenhuma pessoa que se saiba, ou se suspeite que padece ou é agente de uma doença susceptível de Art. 57 - Todos os produtos de limpeza e desinfecção deverão ter seu uso aprovado 
transmitir-se aos alimentos , ou seja portadora de feridas infectadas, infecções cutâneas, chagas ou previamente pelo controle da empresa, identificados e guardados em local adequado, fora das áreas 
diarréia, trabalhar, sob nenhum pretexto, em qualquer área de manipulação de alimentos ou onde de manipulação de alimentos. 
haja possibilidade de que esta pessoa possa contaminar direto ou indiretamente os alimentos com Parágrafo único - Deverão ter uso autorizado pelos órgãos competentes.
microorganismos patogênicos até que o médico lhe dê alta. Art. 58 - Para impedir a contaminação dos alimentos, toda área de manipulação de alimentos, 

Parágrafo único - Qualquer pessoa que se encontre nestas condições deve comunicar os equipamentos e utensílios, deverão ser limpos com a freqüência necessária e desinfetados 
imediatamente à Direção do estabelecimento seu estado físico. sempre que as circunstancias assim o exijam.

Art. 79 - Nenhuma pessoa portadora de ferimentos poderá continuar manipulando alimentos, Parágrafo único - Deve-se dispor de recipientes adequados, em numero e capacidade, 
ou superfícies em contato com alimentos, até que se determine sua reincorporação por necessários para depósitos de dejetos e/ou materiais não comestíveis.
determinação profissional.Art. 59 - Devem ser tomadas precauções adequadas, para impedir a contaminação dos 

Art. 80 - Toda pessoa que trabalhe em área de manipulação de alimentos, deverá lavar as mãos alimentos, quando as dependências os equipamentos e utensílios forem limpos ou desinfetados 
de maneira freqüente e cuidadosa, com agentes de limpeza autorizados e em água fria ou fria e com água e detergentes, ou com desinfetantes ou soluções destes.
quente potável. Art. 60 - Os detergentes e desinfetantes devem ser convenientes para o fim pretendido, 

§ 1º - As mãos deverão ser lavadas constantemente,  antes do inicio do trabalho, devendo ser aprovados pelo organismo oficial competente. 
imediatamente depois de sair dos sanitários, após manipulação de material contaminado, e sempre Parágrafo único - Os resíduos destes agentes que permaneçam em superfícies susceptíveis de 
que seja necessário. entrar em contato com alimentos, devem ser eliminados mediante lavagem minuciosa, com água 

§ 2º - Deverá lavar-se e desinfetar-se as mãos imediatamente depois de haver manipulado potável, antes que as áreas e os equipamentos voltem a ser utilizados para a manipulação de 
qualquer material contaminante que possa transmitir enfermidades. alimentos.

§ 3º - Deverão ser colocados avisos que indiquem a obrigação de lavar-se as mãos. Art. 61 - Deverão ser tomadas precauções adequadas, em termos de limpeza e desinfecção, 
Art. 81 - Toda pessoa que esteja de serviço em uma área de manipulação de alimentos deverá quando se realizarem operações de manutenção geral e/ou específica em qualquer local do 

manter-se em apurada higiene pessoal, em todas as etapas dos trabalhos:estabelecimento, equipamentos, utensílios ou qualquer elemento que possa contaminar o alimento.
I - deverá manter-se uniformizado, protegido, calçado adequadamente e com os cabelos Art. 62 - Imediatamente após o término da jornada de trabalho, ou quantas vezes seja 

cobertos;necessário, deverão ser rigorosamente limpos o chão, incluídos os condutos de escoamento de 
II - todos os elementos do uniforme deverão ser laváveis, a menos que sejam descartáveis, e água, as estruturas de apoio e as paredes das áreas de manipulação de alimentos.

manter-se limpos, de acordo com a natureza dos trabalhos desenhados;Art. 63 - Os vestiários, sanitários, banheiros e as vias de acesso e os pátios que fazem parte da 
III - durante a manipulação das matérias primas e dos alimentos, devem ser retirados todo e área industrial deverão estar permanentemente limpos. 

qualquer objeto de adorno como anéis, pulseiras e similares.
Art. 82 - Conduta Pessoal: nas áreas onde sejam manipulados alimentos deverá ser proibido TITULO VII

todo ato que possa originar uma contaminação dos alimentos, como comer, fumar, cuspir ou outras PROGRAMA DE HIGIENE E DESINFECÇÃO
práticas antihigiênicas.

Art. 83 - Se para manipular certos alimentos, forem usadas luvas estas deverão ser mantidas Art. 64 - Cada estabelecimento deverá assegurar sua limpeza e desinfecção.
em perfeitas condições de limpeza e higiene. § 1º - Não deverão ser utilizadas nos procedimentos de higiene substâncias odorizantes e/ou 

Parágrafo único - O uso das luvas não dispensa o operário da obrigação de lavar as mãos desodorizantes, em qualquer de suas formas, nas áreas de manipulação dos alimentos, com 
cuidadosamente.objetivo de evitar a contaminação pelos mesmos e dissimulação dos odores.

Art. 84- Consideram-se como visitantes todas as pessoas não pertencentes às áreas ou setores § 2º - O pessoal deve ter pleno conhecimento da importância da contaminação e dos riscos que 
onde se manipulem alimentos. causam, devendo estar bem capacitado em técnicas de limpeza.

§ 1º - deverão ser tomadas precauções para impedir que os visitantes contaminem os Art. 65 - Os subprodutos deverão ser armazenados de maneira adequada e aqueles 
alimentos nas áreas onde estes são manipulados. subprodutos resultantes da elaboração que sejam veículos de contaminação deverão ser retirados 

§ 2º - As precauções podem incluir o uso de roupas protetoras. Os visitantes devem cumprir as 
das áreas de trabalho quantas vezes sejam necessárias.

disposições recomendadas de higiene do presente Regulamento.Art. 66 - O material de resíduo deverá ser manipulado de forma que se evite a contaminação 
Art. 85 - As responsabilidades do cumprimento, por parte de todo o pessoal, com respeito aos 

dos alimentos e/ou da água potável.
requisitos de higiene é de responsabilidade, especifica dos supervisores competentes.

Art. 67 - Os resíduos deverão ser retirados das áreas de manipulação de alimentos e de outras 
áreas de trabalho, todas as vezes que seja necessário e, pelo menos uma vez por dia. TITULO X

§ 1º - Deve-se impedir o acesso das pragas aos resíduos. REQUISITOS DE HIGIENE NA ELABORAÇÃO
§ 2º - Imediatamente depois da retirada dos resíduos dos recipientes utilizados para o REQUSITOS APLICÁVEIS À MATÉRIA PRIMA

armazenamento, todos os equipamentos que tenham com eles entrado em contato deverão ser 
limpos e desinfetados. Art. 86- O estabelecimento não deve aceitar nenhuma matéria prima ou ingrediente que 

§ 3º - A área de armazenamento de resíduos deverá, ainda assim, ser limpa e desinfectada. contenha parasitas, microorganismos ou substancias tóxicas, decompostas ou estranhas, que não 
Art. 68 - Deverá ser impedida a entrada de animais em todos os locais onde se encontrem possam ser reduzidas a níveis aceitáveis, pelos procedimentos normais de classificação e/ou 

matérias primas, material de envase, alimentos terminados ou em qualquer das etapas de preparação ou elaboração.
industrialização. Art. 87 - As matérias primas ou ingredientes deverão ser inspecionados e classificados antes 

de seguirem para a linha de fabricação/elaboração, e, se necessário, deverão passar por controles 
TITULO VIII laboratoriais. 

SISTEMA DE COMBATE ÀS PRAGAS Parágrafo único - Na elaboração só deverão utilizar-se matérias primas ou ingredientes 
limpos, em boas condições e que tenham sido produzidos em estabelecimentos com inspeção 

Art. 69 – Os estabelecimentos deverão possuir um programa eficaz e contínuo de combate às sanitária.
pragas, por empresas autorizadas. 
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DECRETOS
Art. 88 - As matérias primas ou ingredientes armazenados nas dependências do de apreensão e auto de infração contra o infrator.

Art. 108– Em se tratando de trânsito de produtos de origem animal procedentes de outros estabelecimento deverão ser mantidos em condições que evitem a sua deterioração, proteja os 
municípios ou estados, será os mesmos encaminhados ao Serviço de Vigilância Sanitária para que contra a contaminação e reduza as perdas ao mínimo. 

Parágrafo único - Deverá se assegurar a adequada rotatividade dos estoques de matérias o referido serviço faça o que determina a legislação em vigor.
Art. 109 – Os estabelecimentos manterão instrumentos e documentação de controles de primas e ingredientes.

Art. 89 - Deverão ser tomadas medidas eficazes para evitar a contaminação do material laboratório com metodologia analítica reconhecida, que se considere necessária, para assegurar 
alimentício por contato direto ou indireto com o material contaminado, que se encontre nas fases alimentos aptos para o consumo.
iniciais do processamento.

TITULO XVArt. 90 - As pessoas que manipulem matérias primas ou produtos semi-elaborados e que 
EMBALAGEM E ROTULAGEMapresentem o risco de contaminar o produto acabado, não devem entrar em contato com nenhum 

produto acabado enquanto não tenham trocado a roupa de proteção usada durante o aludido 
Art.110 - Aprovado o projeto de construção, reforma ou ampliação e estando o procedimento e que esteve em contato ou foi manchada com as matérias primas ou produtos semi-

estabelecimento apto a funcionar, deverá ser providenciada a aprovação da embalagem, rotulagem, elaborados. 
plano de marcação, etiquetas ou carimbos a serem utilizados nos produtos e ou matérias primas.Art. 91 - Existindo a probabilidade de contaminação, as pessoas devem lavar bem as mãos 

Art.111 - Entende-se por “embalagem” o invólucro ou recipiente destinado a proteger, entre uma e outra manipulação de produtos, nas diversas fases de elaboração.
acomodar e preservar materiais destinados à expedição, embarque, transporte e armazenagem.Art. 92 - Todo o equipamento que entrou em contato com matérias primas ou com material 

Art.112 - Todos os produtos de origem animal entregues ao comércio devem estar contaminado deverá ser rigorosamente limpo e desinfetado antes de ser utilizado para produtos não 
identificados por meio de rótulos registrados, aplicados sobre as matérias primas, produtos, contaminados.
vasilhames ou containers, quer quando destinados a outros estabelecimentos para beneficiamento.

Art.113 - Os rótulos devem obrigatoriamente conter as seguintes indicações:TITULI XI
I – nome verdadeiro do produto ou nome aceito por ocasião da aprovação da rotulagem, em EMPREGO DA ÁGUA

caracteres destacados e uniformes em corpo e cores contrastantes, sem intercalação de desenhos e 
outros dizeres, obedecendo às discriminações estabelecidas neste Regulamento;Art. 93 - Como princípio geral, na manipulação dos alimentos só deverá ser utilizada água 

II – nome e endereço da firma responsável pela produção;potável.
III – nome e endereço completo da firma que tenha realizado operações de acondicionamento Art. 94 - Desde que autorizado pelo órgão competente, poderá utilizar-se água não potável 

quando for o caso;para a produção de vapor e outros fins análogos, não relacionados com os alimentos.
IV – carimbo oficial do Serviço de Inspeção Municipal;Art. 95 - A água recirculada pode ser novamente utilizada desde que tratada e mantida em 
V – natureza do estabelecimento, de acordo com a classificação oficial prevista neste condições tais que seu uso não apresente risco para a saúde. 

Regulamento;§ 1º - O processo de tratamento deverá manter-se sob constante vigilância. 
VI – CGC e Inscrição Estadual da firma responsável pela fabricação ou pelo Excepcionalmente, água recirculada que não recebeu novo tratamento poderá ser utilizada 

acondicionamento do produto;naquelas condições em que seu emprego não represente risco à saúde nem contamine a matéria 
VII – marca comercial do produto;prima ou produto acabado.
VIII – algarismos correspondentes a data de fabricação e data de validade em caracteres § 2º - Para a água recirculada deverá haver um sistema separado de distribuição que possa ser 

ostensivos na ordem de dia, mês e ano;facilmente identificado.
IX – pesos: liquido e da embalagem, quando for possível, constar os dizeres “DEVE SER § 3º - Os tratamentos de água recirculada e sua utilização em qualquer processo de elaboração 

PESADO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR” e constar o peso da embalagem;de alimentos, deverão ser aprovados pelo órgão competente.
X – componentes do produto e outros dizeres quando previsto neste Regulamento 

devidamente aprovado pelo órgão competente;TITULO XII
XI – constar o registro do rótulo no SIMD;ELABORAÇÃO E EMBALAGEM
XII – instruções básicas de conservação e uso e constar os dizeres: “UMA VEZ DEGELADO 

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER NOVAMENTE CONGELADO”;Art. 96 - A elaboração deverá ser realizada por pessoal capacitado e supervisionada por 
XIII – a especificação: “Indústria Brasileira – Feito em Dourados”;pessoal tecnicamente competente.
XIV – outras informações que as autoridades sanitárias competentes julgarem necessárias Art. 97 - Todas as operações do processo de produção, incluída a embalagem, deverão 

para perfeita apresentação do produto e esclarecimento ao consumidor.realizar-se sem demoras inúteis e em condições que excluam toda a possibilidade de contaminação, 
Art.114 - O número de registro do estabelecimento, com as iniciais “SIMD” e, conforme o deterioração ou proliferação de microorganismos patogênicos e causadores de putrefação.

caso, as palavras “Inspecionado” ou Reinspecionado”, representam os elementos básicos do Art. 98 - Os recipientes deverão ser tratados com o devido cuidado, para evitar toda 
carimbo oficial da Inspeção Municipal, cujos formatos, dimensões e empregos serão anexados possibilidade de contaminação do produto elaborado.
neste Regulamento, conforme regulamentação emitida pelo SIMD.Art. 99 - Os métodos de conservação e os controles necessários deverão ser tais que protejam 

§ 1º - As iniciais “SIMD” traduzem “Serviço de Inspeção Municipal de Dourados”.contra a contaminação ameaça de risco à saúde pública e contra a deterioração dentro dos limites da 
§ 2º - O carimbo de Inspeção Municipal representa a marca oficial usada unicamente em prática comercial corretas.

estabelecimento sujeito a fiscalização do SIMD, e constituído o sinal de garantia de que o produto Art. 100 - Todo o material empregado na embalagem deverá ser armazenado em locais 
foi inspecionado pela autoridade competente.destinados à finalidade, e em condições de sanidade e limpeza. 

Art.115 - Para o registro de rotulagem, etiquetas, planos de marcação ou carimbos são § 1º - O material deve ser apropriado para o produto que vai ser embalado para as condições 
necessários:previstas de armazenamento, não devendo transmitir ao produto substâncias indesejáveis que 

I – requerimento encaminhado ao SIMD assinado pelo Responsável Técnico;ultrapassem os limites aceitáveis pelo órgão competente. 
II – croquis de rotulagem mencionados as cores dos letreiros e desenhos, contendo o número § 2º - O material de embalagem deverá ser satisfatório e conferir proteção apropriada contra a 

do processo de aprovação do funcionamento, em duas vias;contaminação.
III – memorial descritivo do processo de fabricação do produto, em 2 (duas) vias, detalhando Art. 101 - As embalagens ou recipientes não deverão ser utilizados para nenhum fim que possa 

sua composição e respectivas percentagens.causar a contaminação do produto.
Art.116 - Para o registro dos estabelecimentos, além das exigências constantes no Titulo II § 1º - Sempre que seja possível, as embalagens ou recipientes deverão ser inspecionados 

deste decreto, será necessário cumprir as disposições contidas na Lei do Uso do Solo Urbano imediatamente antes do uso, com o objetivo de que se assegure o seu bom estado e, se necessário, 
(Plano Diretor), dos Códigos Municipais de obras e de Posturas, Código Sanitário Estadual, e ainda limpos e/ou desinfetados; quando lavados, deverão ser bem enxutos antes do envase . 
às normas básicas de segurança exigidas pelo 2º Grupamento de Bombeiros do Município. § 2º - Na área de embalagem ou envase só deverão permanecer as embalagens ou recipientes 

Art.117 - Dentro do prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 21, não será cobrada taxa necessários.
de Registro/Relacionamento, exceto as taxas municipais para requerimento e aprovação de § 3º - O envase deverá realizar-se de modo que se evite a contaminação do produto.
projeto.

Art.118 - O Serviço de Inspeção Municipal de Dourados (SIMD) fica declarado um serviço de TITULO XIII
saúde pública de natureza essencial.DIREÇÃO, SUPERVISÃO, DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO

TITULO XVIArt. 102- O tipo de controle e da supervisão necessários dependerá do volume e característica 
OBRIGAÇÃO DAS FIRMASda atividade, e dos tipos de alimentos. Os diretores deverão ter conhecimentos suficientes sobre os 

princípios e práticas de higiene dos alimentos, para que possam julgar os possíveis riscos e 
Art. 119– Ao proprietário de estabelecimento compete:assegurar uma vigilância e supervisão eficaz.
I – observar e fazer observar as exigências contidas no presente regulamento;Art. 103- Em função do risco inerente ao alimento, deverão ser mantidos registros 
II – fornecer pessoal necessário e habilitado, bem como material adequado julgado apropriados da elaboração, produção e distribuição, conservando-os por um período superior ao da 

indisponível ao trabalho de inspeção, inclusive acondicionamento e autenticidade de amostra para duração mínima do alimento.
exames de laboratório;

III – fornecer aos empregados e funcionários da inspeção uniformes completos e adequados TITULO XIV
aos diversos serviços, quando necessário;ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS E PRODUTOS 

IV – fornecer até o 10º (décimo) dia útil de cada mês os dados estatísticos de interesse na ACABADOS.
avaliação da produção, industrialização, transporte e comércio de produtos de origem animal.

V – dar aviso de 24 (vinte e quatro) horas no mínimo, sobre a realização de quaisquer trabalhos Art. 104 – Qualquer produto de origem animal destinado à alimentação humana deverá 
nos estabelecimentos, mencionando sua natureza e hora de início e de provável conclusão;obrigatoriamente, para transitar no município de Dourados, portar o rótulo ou os carimbo de 

VI – avisar com antecedência, a chegada de animais a serem abatidos e ou matérias primas e inspeção registrados no SIMD, para aplicação no produto e na nota fiscal, ou estar em 
fornecer a documentação necessária e todos os dados que sejam solicitados pela inspeção conformidade com o regulamento de inspeção federal.
municipal;Art. 105 - As matérias primas e os produtos acabados deverão ser armazenados e 

VII – quando o estabelecimento funcionar em regime de inspeção  permanente e estiver transportados em condições tais que impeçam a contaminação e/ou a proliferação de 
afastado do perímetro urbano, fornecer gratuitamente habitação adequada aos servidores ou microorganismos e protejam contra a alteração do produto e danos aos recipientes ou embalagens. 
condução, no caso de não haver meio de transporte  público fácil e acessível, condições que serão Parágrafo único - Durante o armazenamento deverá ser exercida uma inspeção periódica dos 
avaliados pelo SIMD.produtos acabados, com o objetivo de que só sejam liberados alimentos aptos para o consumo 

VIII – fornecer gratuitamente alimentação ao pessoal da inspeção quando os horários para as humano e se cumpram as especificações aplicáveis aos produtos acabados, quando estas existam.
refeições não permitirem que os servidores as façam em suas residências, a juízo da inspeção, junto Art. 106 - Os veículos de transporte pertencentes à empresa alimentícia ou por esta 
ao estabelecimento;contratados deverão estar autorizados e com alvará sanitário expedido pelo órgão competente. 

IX – fornecer material próprio e utensílio para guarda, conservação e transporte de materiais e § 1º - Os veículos de transporte deverão realizar as operações de carga e descarga fora dos 
produtos normais e peças patológicas, que devem ser remetidas ao laboratório;locais de elaboração dos alimentos, devendo ser evitada a contaminação destes e do ar pelos gases 

X – fornecer armários, mesas arquivos, mapas, livros e outros materiais destinados à inspeção de combustão.
municipal para seu uso exclusivo;§ 2º - Os veículos destinados ao transporte de alimentos refrigerados ou congelados devem 

XI – fornecer material próprio, utensílio e substâncias adequadas para os trabalhos de dispor de meios que permitam verificar a umidade , quando necessário, e a temperatura, que deve 
limpeza, desinfecção, esterilização, de instrumentos, aparelhos ou instalações;ser temperatura, que deve ser mantida dentro dos níveis adequados.

XII – manter locais apropriados, a juízo da inspeção municipal, para recebimento e guarda de § 3º - Os locais de carga e descargas deste veículo deverão estar protegidos contra insolação, 
matérias-primas procedentes de estabelecimentos sob inspeção ou de retorno de centros de ventos, poeiras e todo e qualquer meio que possa contaminar os alimentos.
consumo, para serem reinspecionados bem como para seqüestro de carcaças, matérias-primas e Art. 107 – Verificado o descumprimento do artigo 103 deste regulamento, a mercadoria será 
produtos suspeitos;apreendida pelo SIMD que lhe dará o destino conveniente, devendo ser lavrado o respectivo termo 

XIII – fornecer substâncias apropriadas para desnaturação de produtos condenados, quando 
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não houver instalações para sua imediata transformação; convenientemente pesquisada, para apurar as causas.

XIV – fornecer instalações, aparelhos e reativos necessários, a juízo da inspeção municipal, Art. 134 - O exame microbiológico deve verificar:
I - presença de germes, quando se tratar de conservas submetidas a esterilização;para análise de matérias primas ou produtos no laboratório do estabelecimento;
II - presença de produtos do metabolismo bacteriano, quando necessário;XV – manter em dia o registro do recebimento de animais e matérias primas, especificando 
III - contagem global de germes sobre produtos de origem animal;procedência e qualidade, produtos fabricados, saída e destino dos mesmos;
IV - pesquisa e contagem da flora de contaminação;XVI – manter pessoal habilitado na direção dos trabalhos técnicos do estabelecimento;
V - pesquisa da flora patogênica.XVII – recolher as taxas de expediente previstas na legislação vigente;

XVIII – manter a disciplina interna dos estabelecimentos.
TITULO XIXArt. 120 – O pessoal colocado à disposição pelo estabelecimento para o trabalho de inspeção 

DA TAXASficará sob ordens diretas do SIMD.
Art. 121 – Cancelado o registro, o material pertencente ao Governo, inclusive de natureza 

Art. 135 – Os valores da taxa de expediente pela lavratura do laudo de vistoria para fins de científica, o arquivo, os carimbos oficiais de inspeção municipal e as embalagens com carimbo do 
registro do estabelecimento no SIMD, prevista no artigo 7º da Lei Municipal nº. 2.092 de 16 de SIMD, serão recolhidos à direção  do SIMD.
setembro de 1.996, serão respectivamente:Art. 122 – Todo estabelecimento deve registrar, além dos casos previstos, diariamente em 

I – de 10 UFERMS para a primeira vistoria e relatório;livros próprios e mapas, cujos modelos devem ser fornecidos pelo SIMD, as entradas e saídas de 
II – de 15 UFERMS para o título de registro, seja provisório ou definitivo.matérias-primas e produtos especificando quantidade, qualidade de destino. 
§ 1º - Os valores citados neste artigo serão atualizados observando a mesma periodiciadade e §1º - Tratando-se de matéria-prima ou produtos de laticínios procedentes de outros 

com base nos mesmos percentuais em que for reajustada a Unidade Fiscal de Referência do Estado estabelecimentos sob inspeção deve ainda a firma, nos livros e mapas indicados, lançar data de 
de Mato Grosso do Sul (UFERMS), ou o indexador que venha a substituí-la.entrada, o número da guia de embarque ou certificado sanitário, número de relacionamento ou de 

§ 2º - O pagamento da taxa de expediente referida neste artigo será exigido somente quando da registro  do estabelecimento remetente.
lavratura do laudo de vistoria correspondente à primeira visita feita ao estabelecimento e no ato de § 2º - Os estabelecimentos de leite e derivados deverão fornecer relação atualizada de 
registro.fornecedores e nome da propriedade rural e atestados sanitários dos rebanhos.

TITULO XX
INFRAÇÕES E PENALIDADESTITULO XVII

REINSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS
Art. 136 – Para efeito deste regulamento, considera-se infração a desobediência ou a 

inobservância ao disposto neste regulamento, em leis, normas técnicas específicas, ou em outras Art. 123 – Os produtos e matérias-primas de origem animal devem se reinspecionados tantas 
que, por qualquer forma, se destinam à proteção à saúde pública.vezes quantas necessárias, antes de serem expedidos para o consumo.

Parágrafo único – inclui-se entre as infrações previstas neste Regulamento, atos que procurem § 1º - Os produtos e matérias-primas que nessa reinspeção forem julgados impróprios para o 
embargar a ação dos servidores do SIMD ou de outros órgãos no exercício de suas funções, visando consumo devem ser destinados ao aproveitamento, a juízo do SIMD, como subprodutos 
impedir, dificultar ou burlar a ação os servidores do SIMD ou de outros órgãos no exercício de suas industriais, derivados não comestíveis e alimentação de animais, depois de retiradas as marcas 
funções, visando impedir, dificultar ou burlar os trabalhos de inspeção e ou fiscalização por oficiais e submetidos à desnaturação se for o caso.
desacato, suborno, ou simples tentativa; informações inexatas sobre dados estatísticos a § 2º - Quando ainda permitam aproveitamento condicional ou beneficiamento, a inspeção 
quantidades, qualidade e procedência dos produtos e, de modo geral, qualquer sonegação que seja industrial deve autorizar, desde que sejam submetidos aos processos apropriados, a liberação dos 
feita sobre assunto que direta ou indiretamente interesse à inspeção industrial e sanitária de produtos e/ou matérias-primas.
produtos de origem animal.Art. 124 – Nenhum produto de origem animal pode ter entrada em estabelecimentos sob 

Art. 137 – As infrações ao presente regulamento serão punidas administrativamente e, quando inspeção municipal, sem que seja claramente identificado como oriundo de outro estabelecimento 
for o caso, mediante responsabilidade criminal.registrado no SIMD (Serviço de Inspeção Municipal de Dourados), SIE (Serviço de Inspeção 

Art. 138 – O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa ou para ela concorreu.Estadual) ou SIF (Serviço de Inspeção Federal).
§ 1º - Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual a infração não teria ocorrido.Parágrafo único – É proibido o retorno ao estabelecimento de origem de produtos que, na 
§ 2º - Exclui-se a imputação de infração à custa decorrente de força maior proveniente de reinspeção, sejam considerados impróprios para consumo, devendo-se promover sua 

eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis.transformação ou inutilização.
Art. 139 – As penas administrativas a serem aplicadas por servidores do SIMD constarão de Art. 125 - Na reinspeção de carne deve ser condenada a que apresente qualquer alteração que 

apreensão ou condenação das matérias-primas e produtos, subprodutos, multas, suspensão faça suspeitar de putrefação, contaminação biológica, química ou indícios de zoonoses.
temporária da inspeção realizada pelo SIMD e cassação do registro ou relacionamento do § 1º - Sempre que necessário, a inspeção verificará o pH sobre o estrato aquoso da carne.
estabelecimento, interdição total ou parcial dos equipamentos, instalações, dependências ou até § 2º - Sem prejuízo da apreciação dos caracteres organolépticos e de outras provas, a inspeção 
mesmo o próprio estabelecimento.adotará o pH 6,0 a 6,4 (seis a seis vírgula quatro) para considerar a carne ainda em condições de 

Art. 140 – Para efeito de apreensão ou condenação, alem dos casos específicos previstos neste consumo.
regulamento, considera-se impróprio para o consumo, no todo ou em parte, os produtos de origem Art. 126 – Nos entrepostos, onde se encontram depositados produtos de origem animal 
animal que:procedentes de estabelecimentos sob inspeção municipal, estadual ou federal bem como os demais 

I – se apresentem danificados por umidade ou fermentação, rançosos, mofados ou bolorentos, locais, a reinspeção deve especialmente visar:
de caracteres físicos ou organolépticos anormais, contendo quaisquer sujidades ou demonstrem I – conferir o Certificado de Sanidade que acompanha o produto;
pouco cuidado na manipulação, elaboração, preparo, conservação ou acondicionamento;II – identificar os rótulos com a composição e as marcas oficiais do produto, bem como a data 

II – forem adulterados, fraudados ou falsificados;de fabricação, prazo de validade, número de lote e informações sobre a conservação do produto;
III – contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;III – verificar as condições de integridade dos envoltórios, recipientes e sua padronização.
IV – forem prejudiciais ou imprestáveis à alimentação por qualquer motivo;IV – verificar os caracteres organolépticos sobre uma ou mais amostras, conforme o caso;
V – não estivem de acordo com o previsto neste regulamento;V – coletar amostras para exames físico-químico e microbiológico.
VI – contrariem o disposto em normas sanitárias vigentes.Art.127 - A inspeção pode fiscalizar o embarque, trânsito e desembarque de matérias-primas e 
Art. 141 – Alem dos casos específicos previstos neste regulamento, são consideradas produtos de origem animal, bem como as condições higiênicas e instalações dos veículos, vagões e 

adulterações, fraudes ou falsificações como regra geral:de todos os meios de transporte utilizados.
I – adulterações - quando:Art. 128 – A juízo da inspeção municipal, pode ser determinado aos estabelecimentos de 
a) os produtos tenham sidos elaborados em condições que contrariam as especificações e origem de matérias-primas e produtos apreendidos, o aproveitamento para efeito de 

determinações fixadas;rebeneficiamento ou utilização para fins não comestíveis (doenças que sumariamente dão 
b) no preparo dos produtos haja sido empregada matérias-primas alterada ou impura;condenação total).
c) tenham sido empregadas substâncias de qualidade, tipo e espécie diferentes da composição Art. 129– No caso de suspeita de contaminação dos produtos e matérias-primas, será coletada 

normal do produto sem prévia autorização do SIMD;amostra para exame laboratorial dos mesmos, sendo suspensa sua comercialização e ficando o 
d) os produtos  tenham sido coloridos ou aromatizados, sem prévia autorização, e não conste responsável do estabelecimento como depositário dos referidos produtos e matérias-primas até o 

declaração no rótulo;resultado dos exames.
e) intenção dolosa em mascarar a data de fabricação e ou vencimento do produto.Art. 130 – A mercadoria contaminada ou adulterada, não passível de aproveitamento como 
II – fraude - quando:

estabelece este regulamento, será inutilizada ou destruída sumariamente e dado a mesma o destino 
a) alteração ou modificação total ou parcial de um ou mais elementos normais do produto, de 

adequado.
acordo com os padrões estabelecidos ou fórmulas aprovadas pelo SIMD;

b) as operações de manipulação e elaboração forem executadas com a intenção deliberada de 
TITULO XVIII

estabelecer falsa impressão aos produtos fabricados;EXAMES DE LABORATÓRIO
c)  suspensão de um ou mais elementos e substituição por outros visando o aumento do 

volume ou de peso, em detrimento a sua composição normal ou do valor nutritivo intrínseco;Art. 131 – Os produtos de origem animal para consumo, bem como toda e qualquer substância 
d) conservação com substâncias proibidas;que entre em sua elaboração, estão sujeitos a exames tecnológicos, químicos e microbiológicos.
e) Especificação total, ou parcial, na rotulagem de um determinado produto que não seja § 1º - Para as amostras coletadas, as técnicas de exame e a orientação analítica serão as 

contida na embalagem ou recipiente.mesmas adotadas da legislação Federal.
III – falsificações – quando:§ 2º - A Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio poderá celebrar convênios 
a) os produtos forem elaborados, preparados e expostos ao consumo com forma, caracteres e 

com outras entidades, órgãos municipais, estaduais ou federais, objetivando definir 
rotulagem que constituam processos especiais, privilégios ou exclusividade de outrem sem que 

procedimentos, cooperação e atuação articulada na área de inspeção de produtos de origem animal.
seus legítimos proprietários tenham dado autorização;§ 3º - O SIMD, a seu critério, poderá exigir exames laboratoriais periódicos a serem realizados 

b) forem usadas denominações diferentes das previstas neste regulamento ou em fórmulas 
em laboratórios particulares ou oficiais e indicar o tipo de amostras, com ônus para o 

aprovadas.
estabelecimento que deu origem à amostra.

Art. 142 – Aos infratores de dispositivos do presente regulamento e de atos complementares e 
Art. 132 - Os exames de caráter tecnológico visarão a técnica de elaboração dos produtos de 

instruções que forem expedidas, podem ser aplicadas as seguintes penalidades:
origem animal, em qualquer uma de suas fases.

I) - multa de 50 a 100 UFERMS:
Parágrafo único - sempre que houver necessidade, o laboratório pedirá informações ao SIMD 

a) aos que desobedecerem a quaisquer das exigências sanitária em relação ao funcionamento 
junto ao estabelecimento produtor.

do estabelecimento, e a higiene do equipamento e dependências, bem como dos trabalhos de 
Art. 133 - O exame químico compreende:

manipulação e preparo de matérias-primas e produtos, inclusive aos que fornecerem leite I - os caracteres organolépticos;
adulterado, fraudado ou falsificado;II - princípios básicos ou composição centesimal;

b) aos responsáveis pela permanência em trabalho, de pessoas que não possua carteira de III - índices físicos químicos;
saúde ou documento equivalente expedido pela autoridade competente de saúde pública;IV - corantes, conservadores ou outros aditivos;

c) aos que acondicionarem ou embalarem produtos em continentes ou recipientes não V - provas específicas de caracterização e verificação de qualidade.
permitidos;§ 1º - Os caracteres organolépticos, a composição centesimal e os índices físicos-químicos 

d) aos responsáveis por estabelecimentos que não coloquem em destaque o carimbo do SIMD serão enquadrados nos padrões normais aprovados pela normatização Federal.
nas testeira dos continentes, nos rótulos ou em produtos;§ 2º - A orientação analítica obedecerá a seguinte seriação:

e) aos responsáveis pelos produtos que não contenham data de fabricação e validade;I - caracteres organolépticos;
f) aos que infringirem quaisquer outras exigências sobre rotulagem para as quais não tenham II - pesquisa de corante e conservadores;

sido especificados outras penalidades.III - determinação de fraudes, falsificações e alterações;
II) multa de 100 a 150 UFERMS:IV - verificação dos mínimos e máximos constante do regulamento para os produtos.
a) às pessoas que despacharem ou conduzirem produtos de origem animal para consumo § 3º - A variação anormal de qualquer índice (iodo, refração, saponificação e outros) será 
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privado, nos casos previstos neste regulamento, e os destinarem a fins comerciais; caso de recusa, a assinatura de duas testemunhas, quando possível.

b) aos que lançarem mão de rótulos e carimbos oficiais de inspeção municipal, para facilitar a Parágrafo único – Havendo recusa do infrator em assinar e receber o auto, será feita neste a 
saída de produtos e subprodutos industriais de estabelecimentos que não estejam registrados ou menção do fato no referido auto.

Art. 146 – As autoridades sanitárias de inspeção e fiscalização ficam responsáveis pelas relacionado no SIMD;
c) aos que receberem e mantiverem guardados em estabelecimentos registrados ou declarações que fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição por falta grave, em casos 

relacionados, ingredientes ou matérias-primas proibidas que possam ser utilizados na fabricação de falsidade ou omissão dolosa.
Art. 147 – O infrator será notificado para ciência do auto de infração e de outras medidas de produtos;

d) aos responsáveis por misturas de matérias-primas em porcentagens divergentes das cabíveis ao processo administrativo.
I – pessoalmente.previstas neste regulamento;
II – pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento A.R..e) às pessoas físicas ou jurídicas que expuserem à venda produtos a granel, que de acordo com 
III – por edital, se estiver em lugar incerto e não sabido.o presente regulamento devem ser entregues ao consumo em embalagens originais;
§ 1º - Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se e dar ciência, deverá essa f) às pessoas físicas ou jurídicas que embaraçarem ou burlarem a ação dos servidores do 

circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade sanitária que efetuou a notificação.SIMD no exercício de suas funções;
§ 2º - O edital referido neste inciso III deste artigo, será publicado uma única vez nag) aos responsáveis por estabelecimento de leite e derivados que não realizem a lavagem e 
imprensa oficial, considerando efetivada a ciência cinco dias após a publicação.higienização do vasilhame, de frascos, de carro-tanques e veículos em geral;
Art. 148 – Quando, apesar da lavratura do auto de infração subsistir ainda para o infrator h) aos responsáveis por estabelecimentos que após o término dos trabalhos industriais e 

obrigação a cumprir, será ele notificado a fazê-lo no prazo de trinta dias, observando disposto no durante as fases de manipulação e preparo, quando for o caso, não procederem a limpeza e 
artigo 141.higienização rigorosa das dependências e equipamentos diversos destinados à alimentação 

§ 1º - O prazo para cumprimento da obrigação subsistente poderá ser reduzido ou aumentado, humana;
em casos excepcionais, mediante despacho fundamentado.i) aos responsáveis por estabelecimentos que ultrapassarem a capacidade máxima de abate, 

§ 2º - O não cumprimento da obrigação subsistente, no prazo fixado, além de sua execução industrialização ou beneficiamento;
forçada acarretará a imposição de multa diária, arbitrada de acordo com os valores correspondentes j) ao que deixarem de apresentar os documentos expedidos por servidor do SIMD junto às 
à classificação da infração, até o exato cumprimento da obrigação, sem prejuízo de outras empresas de transportes, para classificação de ovos nos entrepostos;
penalidade previstas na legislação vigente.k) aos que venderem, em mistura, ovos de diversos tipos;

Art. 149 – As multas impostas pela autoridade sanitária competente, poderão sofrer redução l) aos que infringirem os dispositivos deste regulamento, quanto a documentação de 
de vinte por cento (20%), caso o infrator desista expressamente de apresentar defesa ou recurso, classificação de ovos nos entrepostos, referentes ao aproveitamento condicional;
caso em que será imediatamente notificado a efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.m) aos responsáveis pelos estabelecimentos relacionados ou registrados que não promovem 

Art. 150 – O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração, por escrito, junto ao SIMD as transferências de responsabilidades ou deixarem de fazer a notificação 
no prazo de quinze dias, contados da sua ciência.necessária ao comprador ou locatário sobre essa exigência por ocasião da venda ou locação;

§ 1º - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo, deverá a n) os que lançarem no mercado produtos cujos rótulos não tenham sido aprovados pelo SIMD;
autoridade sanitária dirigente julgadora solicitar parecer da autoridade sanitária do SIMD, o) aos responsáveis pela confecção, litografia ou gravação de carimbos de Inspeção Estadual 
autuante, que terá o prazo de dez dias para se pronunciar a respeito.a serem usados, isoladamente ou em rótulos, por estabelecimentos que não estejam registrados ou 

§ 2º - Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de infração será julgado, no prazo de em processo de registro no SIMD;
20 (vinte) dias, pela autoridade sanitária dirigente do Serviço de Inspeção Municipal de Dourados p) aos que lançarem no consumo produtos de origem animal sem a passagem pelo entreposto 
(SIMD), competente, que aplicará as penalidades previstas neste Código.respectivo, nos casos exigidos, para serem submetidos à Inspeção Sanitária;

Art. 151 – A autoridade sanitária dirigente do SIMD, referido no parágrafo 2º do artigo 144, q) aos responsáveis pela expedição de produtos de origem animal para o comércio estadual, 
poderá delegar competência para apuração das infrações sanitárias contidas em processos sem apresentação do certificado sanitário, nos casos exigidos pelo presente Regulamento;

r) as firmas por estabelecimentos que preparem, com finalidade comercial, produtos de administrativo, para a sua acessória imediata.
Art. 152 - A apuração do ilícito, em se tratando dentre outros, de alimentos, produtos origem animal novos e não padronizados, cujas fórmulas não tenham sido previamente aprovadas 

alimentícios, todo e qualquer produto de consumo humano, aparelhos e outros bens que interessem pelo SIMD.
III) multa de 150 a 200 UFERMS: a saúde publica ou individual, far-se-á mediante apreensão de amostras para a realização de análise 
a) aos que lançarem mão de certificados sanitários, rotulagens e carimbos de inspeção, para fiscal e de interdição, se for o caso.

facilitar o escoamento de produtos de origem animal, que não tenham sido inspecionados pelo § 1º - A apreensão dos produtos referidos no neste artigo será imediata e obrigatória, nos casos 
SIMD; em que sejam flagrantes os indícios de alteração ou adulteração do mesmo.

b) aos responsáveis por estabelecimentos de produtos de origem animal que realizarem § 2º - A interdição referida deste artigo será aplicada pela autoridade sanitária competente do 
construções novas, remodelações ou amplificações, sem que os projetos tenham sido previamente SIMD, nos casos em que sejam flagrantes os indícios de alteração ou adulteração do produto, ou 
aprovados pelo SIMD; nos casos em que estejam em desacordo com as normas legais e regulamentares, hipótese em que a 

c) aos que expuserem à venda produtos oriundos de um estabelecimento como se fosse de interdição terá caráter preventivo ou de medida cautelar.
outro; § 3º - A interdição do produto será obrigatória quando resultarem provadas, em análises 

d) aos que usarem indevidamente os carimbos de Inspeção Municipal; laboratoriais ou no exame de processos, ações fraudulentas que impliquem em falsificação ou 
e) aos que despacharem ou transportarem produtos de origem animal em desacordo com as adulteração.

determinações da Inspeção Municipal; § 4º - em caso fragrante de ruptura de embalagem, e ou quando a autoridade sanitária 
f) aos responsáveis por estabelecimentos sob Inspeção Municipal que enviaram para o competente do SIMD julgar que o produto trás risco imediato à saúde pública, a autoridade do 

consumo produtos sem rotulagem; SIMD fará apreensão sumária do produto, promovendo imediata inutilização do mesmo.
g) aos responsáveis por estabelecimentos não registrados que enviarem para o comércio § 5º - A interdição do produto e /ou do estabelecimento, como medida cautelar, durará o tempo 

Estadual produtos não inspecionados pelo SIMD. necessário à realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas, não podendo, 
IV) multa de 200 a 250 UFERMS: em qualquer caso, exceder o prazo de noventa dias, findo o qual o produto ou o estabelecimento 
a) aos responsáveis por quaisquer alterações, fraudes ou falsificações de produtos de origem será automaticamente liberado.

animal; Art. 153 – Para a interdição de bens, produtos, empresas, estabelecimentos, seções, 
b) aos que aproveitarem matérias primas e produtos condenados ou procedentes de animais dependências, veículos, edificações, prédios, máquinas, equipamentos e locais, a autoridade 

não inspecionados no preparo de produtos usados na alimentação humana; sanitária do SIMD lavrará o termo respectivo, cuja primeira via será entregue, juntamente com o 
c) aos que, embora notificados, mantiverem na produção de leite, vacas em estado de magreza auto de infração, ao infrator ou ao seu representante legal, obedecidos os mesmos requisitos do auto 

extrema, atacadas de tuberculose, afecções de úbere, diarréia e corrimento vaginais, que tenham de infração, quando da oposição do ciente.
sido afastadas do rebanho pelo serviço oficial de defesa sanitária; Art. 154 – Se a interdição for imposta como resultado de laudo laboratorial, a autoridade 

d) às pessoas físicas ou jurídicas que mantiverem para fins especulativos, produtos que, a sanitária competente do SIMD fará constar do processo o despacho respectivo e lavrará o termo de 
critério do SIMD possam ficar prejudicadas em suas condições de consumo; interdição, inclusive do estabelecimento, quando for o caso.

e) aos que subornarem, tentarem subornar ou usarem de violência  contra servidores do Art. 155 – O documento fiscal de apreensão e de interdição especificará a natureza, 
SIMD, no exercício de suas atribuições; quantidade, nome e/ ou marca, tipo, procedência, nome e endereço da empresa e do detentor do 

f) aos que burlarem a determinação quanto ao retorno de produtos destinados ao produto.
aproveitamento condicional no estabelecimento de origem; Art. 156 – A apreensão do produto ou substância para a analise consistirá na colheita de 

g) aos que derem aproveitamento condicional diferente do que foi determinado pela Inspeção amostra representativa do estoque existente, a qual, dividida em três partes, será tornada inviolável, 
Municipal; para que se assegurem as características de conservação e autenticidade, sendo uma delas entregue 

h) aos responsáveis por estabelecimentos que fabriquem produtos de origem animal, em ao detentor ou responsável, a fim de servir como contraprova, e as duas outras imediatamente 
desacordo com os padrões fixados neste Regulamento ou nas fórmulas aprovadas, ou ainda, encaminhadas ao laboratório oficial, para realização das análises necessárias.
sonegarem elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do processo de § 1º - Se a quantidade ou natureza não permitir a colheita de amostras, o produto ou
fabricação; substância será encaminhado ao laboratório oficial, para realização de análise fiscal, na 

i) às pessoas físicas ou jurídicas que utilizarem rótulos de produtos elaborados em presença do seu detentor  ou do representante legal da empresa e do perito pela mesma indicado, se 
estabelecimentos registrados ou relacionados no S.I.E. em produtos oriundos de estabelecimento possível.
que não estejam sob Inspeção Municipal; § 2º - Na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, se ausente das pessoas mencionadas, 

j) aos responsáveis por estabelecimento que abaterem animais em desacordo com a legislação serão convocadas duas testemunhas para presenciar a análise.
vigente, principalmente vacas, tendo-se em mira a defesa da produção animal do Estado e do País. § 3º - Será lavrado laudo minucioso e conclusivo da análise fiscal, o qual será arquivado no 

V)- pena de suspensão temporária do funcionamento do estabelecimento quando o resultado laboratório oficial e extraídas cópias, uma para integrar o processo e as demais para serem 
de 3 amostras consecutivas do produto forem consideradas insatisfatórias. entregues ao detentor ou responsável pelo produto ou substância e à empresa fabricante.

a) o estabelecimento somente poderá retornar ao funcionamento após ser sanado os § 4º - O infrator, discordando do resultado condenatório da análise poderá, em separado ou 
problemas que deram origem à paralisação. juntamente com o pedido de revisão da decisão recorrida, requerer perícia de contraprova, 

apresentando a amostra em seu poder e indicando seu próprio perito.
CAPITULO XXI § 5º - Da perícia de contraprova será lavrada ata circunstanciada, datada e assinada por todos 
DO PROCESSO

os participantes, cuja primeira via integrará o processo, e conterá todos os quesitos formulados 
pelos peritos.Art. 143 – As infrações cometidas contra o presente regulamento serão apuradas em processo 

§ 6º - A perícia de contraprova não será efetuada se houver indícios de violação da amostra em 
administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados o rito e os prazos 

poder do infrator e, nessa hipótese, prevalecerá como definitivo o laudo condenatório.
estabelecidos neste regulamento.

§ 7º - Aplicar-se-á na perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na análise 
Art. 144 – O Auto de Infração será lavrado na sede do SIMD ou no local em que for verificada 

fiscal condenatória, salvo se houver concordância dos peritos quanto à adoção de outro.
a infração, pela autoridade nomeado para o SIMD que a houver constatado.

§ 8º - Caso o resultado da perícia de contraprova seja igual ao da análise fiscal, o produto 
Art. 145 – O Auto de Infração será lavrado em três vias, no mínimo, destinando-se a primeira 

condenado será inutilizado.
ao autuado e conterá:

§ 9º - A discordância entre os resultados da análise fiscal condenatória e da perícia de 
I – o nome da pessoa física e sua identificação e, quando se tratar de pessoa jurídica, 

contraprova ensejará recurso à autoridade superior imediata no prazo de dez dias, o qual 
denominação da autuada, e sua identificação, especificação de seu ramo de atividade e endereço.

determinará novo exame pericial, a ser realizado na segunda amostra e poder do laboratório oficial.II – o ato ou fato constitutivo da infração e o local, a hora  e a data respectivos;
§ 10 - Quando o resultado da análise da segunda amostra em poder do laboratório oficial for III – a disposição legal ou regulamentar transgredida e quais as penalidades a que está sujeito o 

condenatória, o produto interditado será inutilizado.infrator.
Art. 157 - Quando o resultado da análise implicar na condenação definitiva de bem e /ou IV – o prazo de 15 (quinze) dias, para a defesa ou impugnação do auto de infração.

produto, oriundo de outra unidade e sob inspeção Estadual ou Federal, após a aplicação das V – nome e cargo da autoridade autuante e assinatura com carimbo.
penalidades cabíveis, será o processo remetido ao órgão competente, para as providências VI – a assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto e, em 
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pertinentes. Art. 4º - A classificação da lingüiça é variável de acordo com a tecnologia de fabricação. 

Art. 158 – Não sendo comprovada, através da análise fiscal ou da perícia de contraprova a Parágrafo único - Trata-se de um: 
a) produto fresco;Infração objeto da apuração e, sendo considerado o produto próprio para consumo, a autoridade 
b) produto seco;sanitária julgadora do SIMD lavrará despacho liberando-o e determinando o arquivo do processo.
c) produto curado e/ou maturado; Art. 159 – Nas transgressões que independam da análise ou perícias, inclusive por desacato à 
d) produto cozido;autoridade sanitária competente do SIMD, o processo obedecerá a rito sumaríssimo e será 
e) - outros. considerado concluso, caso o infrator não apresente defesa no prazo de quinze dias.
Art. 5º - De acordo com a composição da matéria-prima e das técnicas de fabricação, a Parágrafo Único – Para atendimento do disposto deste artigo, a autoridade sanitária de 

lingüiça é: fiscalização competente, quando o caso indicar, além do auto de infração, lavrará:
I - Lingüiça Calabresa: É o produto obtido exclusivamente de carnes suína, curado, a) documento fiscal de apreensão de bens e produtos de interesse da saúde em desacordo com 

adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor picante característico da pimenta calabresa a legislação vigente;
submetida ou não ao processo de estufagem ou similar para desidratação e ou cozimento, sendo o b) documento fiscal de interdição de bens, produtos, empresas, estabelecimentos, habitações, 
processo de defumação opcional. edificações, prédios, máquinas, equipamentos, setores de serviços, seções, dependências e 

II - Lingüiça Portuguesa: É o produto obtido exclusivamente de carnes suína, curado, veículos; e
adicionado de ingredientes, submetido a ação do calor com defumação. A forma de apresentação c) outros documentos que a ação fiscal requer.
consagrada do produto é a de uma "ferradura", e com sabor acentuado de alho.  Art. 160 – Das decisões condenatórias poderá o infrator recorrer, no prazo de quinze dias, à 

III - Lingüiça Toscana: É o produto cru e curado obtido exclusivamente de carnes suína, autoridade sanitária superior imediata, inclusive quando se tratar de multa, que decidirá no prazo 
adicionada de gordura suína e ingredientes. de vinte dias.

IV - Paio: É o produto obtido de carnes suína e bovina (máximo de 20%) embutida em tripas Parágrafo Único - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso para a autoridade sanitária 
natural ou artificial comestível, curado e adicionado de ingredientes, submetida a ação do calor superior imediata, dentro da esfera governamental, sob cuja jurisdição se haja instaurado o 
com defumação. processo, no prazo de quinze dias de sua ciência, devendo o recurso ser julgado no prazo de 

§ 1º - Nas lingüiças denominadas Tipo Calabresa, Tipo Portuguesa e Paio, que são submetidas 20(vinte) dias.
ao processo de cozimento, será permitido a utilização de até 20% de CMS – Carne Mecanicamente Art. 161 – Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto, em razão de 
Separada, desde que seja declarado no rótulo de forma clara ao consumidor a expressão "carne laudo laboratorial confirmado em perícia de contraprova, ou nos casos de fraude, falsificação ou 
mecanicamente separada de “....” (espécie animal), além da obrigatoriedade de constar na relação adulteração.
de ingredientes a expressão "contém..." ou "com CMS (espécie animal)". Art. 162 – Os recursos interpostos das decisões não definitivas somente terão efeito 

§ 2º - A CMS utilizada poderá ser substituída pôr carne de diferentes espécies de animais de suspensivo, relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a mediata 
açougue, até o limite máximo de 20 %. exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente na forma do disposto no artigo 142.

Art. 6º - Na designação (Denominação de Venda) o produto será designado de Lingüiça, Art. 163 – Quando aplicada a pena de multa, o infrator será notificado na forma do art. 141, 
seguido de denominação ou expressões que o caracterizem, de acordo com a sua apresentação para para efetuar o pagamento no prazo de trinta dias, contados da sua ciência, recolhendo-a à Secretaria 
venda, tais como: de Fazenda doe ou receita do município de Dourados, conforme legislação em vigor.

I - Lingüiça de Carne Bovina; Art. 164 – Após o julgamento da defesa ou do recurso pela autoridade sanitária julgadora 
II - Lingüiça de Carne Suína; dirigente do SIMD, e for definido o valor da multa, o infrator será notificado a recolhê-la, conforme 
III - Lingüiça de Lombo Suíno;o previsto no artigo anterior.
IV - Lingüiça de Lombo e Pernil Suíno; Parágrafo Único – A notificação a que se refere este artigo será feita conforme o previsto no 
V - Lingüiça de Carne Suína Defumada; artigo 141.
VI -Lingüiça Calabresa; Art. 165 – O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado nos artigos 157 e 158 
VII - Lingüiça Portuguesa; implicarão no Registro em Dívida ativa e conseqüente cobrança através de Processo de Execução.
VIII - Lingüiça Toscana; Art. 166 – Decorrido o prazo mencionado no Parágrafo Único do artigo 154, sem que seja 
IX - Lingüiça de Carne de Peru; 

recorrida a decisão condenatória ou requerida a perícia de contraprova, o laudo de análise 
X - Lingüiça de Carne de Frango; 

condenatório será considerado definitivo, e determinada a apreensão e inutilização do produto, XI - Lingüiça Mista;
bem como outras medidas cabíveis. XII - Lingüiça Tipo Calabresa; 

Art. 167 - A inutilização dos produtos e o cancelamento do registro para funcionamento da XIII - Lingüiça Tipo Portuguesa; 
empresa, somente ocorrerão após a publicação, na Imprensa Oficial, de decisão irrecorrível. XIV - Lingüiça Cozida de ...;

Art. 168 – No caso de condenação definitiva do produto cuja alteração, adulteração ou XV – Paio; 
falsificação não impliquem em torná-lo impróprio para o uso ou consumo, poderá a autoridade XVI – Outros.
sanitária julgadora dirigente do SIMD, ao proferir a decisão, destinar a sua distribuição a 
estabelecimentos assistenciais, cuja entrega será devidamente recibada em Termo de Doação TITULO III
próprio, cuja primeira via será enviada ao infrator, a segunda anexada ao processo e a terceira para COMPOSIÇÃO E REQUISITOS
controle de estoque.

Art. 169 – Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazo para recurso sem Art. 7º - Na sua composição a lingüiça terá: 
I - ingredientes obrigatórios: apresentação de defesa, ou apreciados os recursos, a autoridade sanitária julgadora proferirá a 
a) carne das diferentes espécies de animais de açougue.decisão final, dando o referido processo por concluso, após a publicação desta última na imprensa 
b) sal. oficial e a adoção das medidas impostas.
II - ingredientes opcionais:Art.170 - O SIMD deverá divulgar pela imprensa as penalidades aplicadas, declarando nome 
a) gordura. do infrator, natureza e nome do estabelecimento.
b) água 
c) proteína vegetal e/ou animal.TITULO I
d) açúcares.TRANSFERÊNCAS DE REGISTRO E RELACIONAMENTO
e) plasma. 
f) aditivos intencionais. Art. 171 - Nenhum estabelecimento registrado ou relacionado pode ser vendido ou arrendado, 
g) aromas, especiarias e condimentos. sem que concomitantemente seja feita a competente transferência de responsabilidade do registro 
Parágrafo único - Permite-se a adição de proteínas não cárnicas, no teor máximo de 2,5%, ou relacionamento para a nova firma.

como proteína agregada. Não sendo permitida a sua adição nas lingüiças toscana, calabresa, § 1º - No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover, deve ser feita, pelo 
portuguesa. vendedor ou locador, imediata comunicação escrita ao SIMD, esclarecendo os motivos da recusa.

Art. 8º - Quantos aos requisitos, a lingüiça terá:§ 2º - As firmas responsáveis por estabelecimentos registrados ou relacionados durante as 
I - características sensoriais: são definidas de acordo com o processo de obtenção. fases do processamento da transação comercial, devem notificar aos interessados na compra ou 
II - textura: característica.arrendamento a situação em que encontram, em fase das exigências deste Regulamento.
III - cor: característica.§ 3º - Enquanto a transferência não se efetuar, continua responsável pelas irregularidades que 
IV - sabor: característico. 

se verifiquem no estabelecimento, a firma em nome da qual esteja registrado ou relacionado. V - odor: característico. 
§ 4º - No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a que se refere o parágrafo 1º, e Art. 9º - Quanto aos caracteres físico-químicos, a linguição obedecerá aos contidos na tabela 

o comprador ou locatório não apresentar, dentro do prazo de no máximo trinta dias, os documentos para as lingüiças:
necessários a transferência respectiva, é cassado o registro ou relacionamento do estabelecimento, I – Frescais. 
o qual  só será reestabelecido depois de cumprida a exigência legal. II – Cozidas.

§ 5º - Adquirido o estabelecimento por compra ou arrendamento dos imóveis respectivos e III - Dessecadas.
realizada a transferência do registro ou relacionamento, a nova firma é obrigada a cumprir todas as 
exigência formuladas ao anterior responsável, sem prejuízo de outras que venham a ser 
determinadas.

Art. 172 - O processo de transferência deve obedecer no que lhe for aplicável, ao mesmo 
critério estabelecido para o registro ou relacionamento.

Art. 173 - Tratando-se de estabelecimento reunidos em grupo e pertencente à mesma firma, é 
respeitada, para cada um a classificação que lhe couber, dispensando-se apenas a construção 
isolada de dependências que possam ser comuns.

 
§ 1º - É proibido o uso de CMS (carne mecanicamente separada) em Lingüiças ANEXO II

Frescais (cruas e dessecadas). REGULAMENTO TÉCNICO Nº. 02/09/SIMD
§ 2º - O uso de CMS em Lingüiças Cozidas, fica limitado em 20%. REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE LINGÜIÇA
Art. 10 - A lingüiça poderá ser acondicionada em emvoltórios:
I - envoltórios naturais. TITULO I
II - envoltórios artificiais.OBJETIVOS
III - embalagens plásticas ou similares.
IV - caixas. Art. 1º - O objetivo do presente regulamento é atende às exigências legais contidas nas 
Parágrafo único - Os envoltórios poderão estar protegidos por substâncias glaceantes, que legislações Estadual e Federal, fixar a identidade e as características mínimas de qualidade que 

deverão estar aprovadas junto ao órgão competente.deverá apresentar o produto cárneo denominado Lingüiça. 
Art. 2º - O presente regulamento refere-se ao produto Lingüiça, destinado ao comércio 

TITULO IVintramunicipal de Dourados. 
ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA E ELABORAÇÃO

TITULO II
Art. 11 - Os aditivos e coadjuvantes de tecnologia e elaboração serão os que estejam de acordo DEFINIÇÃO

com o regulamento específico vigente, e será editado pelo Serviço de Inspeção Municipal de 
Dourados - SIMD através de Norma Técnica. Art. 3º - Entende-se por Lingüiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de 

Art. 12 - Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório 
superiores ao limites estabelecido pelo Regulamento Vigente, e será editado pelo Serviço de natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. 

Características físico - químicas  

Umidade (máx.)    

Gordura (máx.)    

Proteína (min.)    

Cálcio (base seca) (máx.)   

Frescais   Cozidas  Dessecadas

70%   60%  55%  

30%   35%  30%  

12%   14%  15%  

0.1%   0,3%  0,1%  
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Inspeção Municipal de Dourados - SIMD através de Norma Técnica. raspa de ossos e carne mecanicamente separada - CMS.

Art. 12 - Permiti-se á a utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam 
TITULO V previamente lavadas, escorridas, e submetidas a processo de resfriamento ou congelamento. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS Art. 13 - O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura 
ambiente não superior a 10ºC.

Art. 13 - As práticas de higiene para a elaboração do produto recomenda-se estar de acordo Art. 14 - A Carne Moída deverá sair do equipamento de moagem com temperatura nunca 
com o estabelecido no:."Código Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para os superior a 7ºC (sete graus Celsius) e ser submetida, imediatamente, ao congelamento (rápido ou 
Produtos Cárnicos Elaborados" (Ref. CAC/RCP 13 - 1976 (rev. 1, 1985).  "Código Internacional ultra-rápido) ou ao resfriamento.
Recomendado de Práticas de Higiene para a Carne Fresca" (CAC/RCP 11-1976 (rev. 1, 1993). Art. 15 - O prazo de validade do produto será estabelecido de acordo com o previsto na 
"Código Internacional Recomendado de Práticas - Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos" legislação vigente, observando-se as variáveis dos processos de obtenção, embalagem e 
(Ref.: CAC/RCP 1 - 1969 (rev. 2 - 1985) - Ref. Codex Alimentarius, vol. 10, 1994. conservação. 

Art. 14 - Toda a carne usada na elaboração de Lingüiças, deverá ter sido submetida aos Parágrafo único - O estabelecimento produtor demonstrará, junto aos órgãos competentes, os 
processos de inspeção federal, estadual ou municipal e os prescritos no RIISPOA - "Regulamento procedimentos, testes e resultados de garantia no prazo estabelecido proposto. 
de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 

TITULO VI29/03/1952. 
ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTOArt. 15 - As Lingüiças deverão ser tratadas termicamente em conformidade com as seções 7.5 

e 7.6.1. à 7.6.7. do "Código Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para Alimentos 
Art. 16 - Para o acondicionamento de Carne Moída, o produto deverá ser embalado com pouco ácidos e Alimentos acidificados envasados". 

materiais adequados para as condições de armazenamento e transporte, de modo que lhe confiram Art. 16 - Após ter sido inspecionado a carne para Lingüiças, a mesma não deverá ficar exposta 
uma proteção apropriada. à contaminação ou adicionada de qualquer substância nociva para o consumo humano. 

Art. 17 - Durante o armazenamento a Carne Moída resfriada deverá ser mantida à temperatura Art. 17 - As carnes para produção de Lingüiças e as Lingüiças já elaboradas, deverão ser 
de 0ºC a 4ºC e a carne moída congelada à temperatura máxima de -18ºC (menos dezoito graus manipuladas, armazenadas e transportadas em locais próprios de forma que as Lingüiças estejam 
Celsius). protegidas da contaminação e deteriorização. 

Art. 18 - As Lingüiças curadas e dessecadas, defumadas ou não, poderão apresentar em sua 
TITULO VIIsuperfície externa "mofos", que deverão ser de gêneros não nocivos à saúde humana. 

ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA E ELABORAÇÃOArt. 19 - Linguiças não deverão conter substâncias estranhas de qualquer natureza. 
Art. 20 - Os Critérios Microbiológicos para o produto lingüiças devem obedecer à legislação 

Art. 18 - Os aditivos e Coadjuvantes de Tecnologia/Elaboração não serão permitidos. específica em vigor, e serão editados pelo Serviço de Inspeção Municipal de Dourados - SIMD 
Art. 19 - Os resíduos orgânicos e inorgânicos devem estar ausentes, e quando presentes, em através de Norma Técnica. 

quantidades inferiores aos limites estabelecidos em regulamentação específica. Art. 21 - Para pesos e medidas aplica-se o regulamento vigente.
Art. 22 - Para rotulagem e embalagem aplica-se o Regulamento vigente para produtos de 

TITULO VIIIorigem animal. 
CONSIDERAÇÕES GERAISArt. 23 - No rótulo, será designado de Lingüiça, seguida da expressão que lhe for atribuída, de 

acordo com a matéria-prima utilizada, processo tecnológico ou região de origem.
Art. 20 - As práticas de higiene para a elaboração do produto estarão de acordo com o Art. 24 - Os métodos análise físico-químicos serão os que constam na Instrução Normativa n. 

estabelecido no "Código Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para os Produtos 20 de 21.07.99, publicada no DOU de 09.09.99 – Métodos Analíticos Físico-Químicos para 
Cárnicos Elaborados" {(Ref. CAC/RCP 13 -1976 (rev. 1, 1985)} do "Código Internacional Controle de Produtos Cárneos e seus Ingredientes – Sal e Salmoura – SDA – Ministério da 
Recomendado de Práticas de Higiene para a Carne Fresca" {(CAC/RCP 11 -1976 (rev. 1,1993)}, Agricultura e Abastecimento, Brasil. 
do "Código Internacional Recomendado de Práticas - Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos" Art. 25 - As amostragens seguem-se os procedimentos recomendados pela norma vigente 
{(Ref.: CAC/RCP 1 - 1969 (rev. 2 - 1985)} - Ref. Codex Alimentarius, vol. 10, 1994. Regulamento (ABNT).
Técnico nº 01/09/SIMD.  

Art. 21 - Toda a carne usada na elaboração de Lingüiças, deverá ter sido submetida aos ANEXO III
processos de inspeção federal, estadual ou municipal e os prescritos no RIISPOA - "Regulamento 
de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de REGULAMENTO TÉCNICO Nº. 03/09/SIMD
29/03/1952. REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE CARNE MOIDA 

Art. 22 - O produto não deverá conter substâncias/matérias estranhas de qualquer natureza. DE BOVINO
Art. 23 - Os Critérios Microbiológicos para o produto Carne Moída devem obedecer à 

legislação específica em vigor, e serão editados pelo Serviço de Inspeção Municipal de Dourados - TITULO I
ALCANCE SIMD através de Norma Técnica.

Art. 24 - Para pesos e medidas aplica-se o Regulamento vigente.
Art. 1º - Os objetivos deste regulamento é atende às exigências legais contidas nas legislações Art. 25 - A carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada 

Estadual e Federal, de fixar a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá pacote do produto ter o peso máximo de 1 (um) quilograma.
Parágrafo único - Em função do destino do produto (uso hospitalar, escolas, cozinhas obedecer o produto cárneo denominado Carne Moída, obtido de massas musculares de carcaças de 

industriais, instituições) poderão ser admitidas embalagens com peso superior a 1 kg, devendo sua bovinos. 
Art. 2º - Aplica-se o presente regulamento ao produto Carne Moída, destinado ao comércio espessura ser igual ou menor que 15 centímetros, não sendo permitida a sua venda no varejo. 

Art. 26 - É proibido o fracionamento do produto no mercado varejista. intramunicipal de Dourados. 
Art. 27 - Para rotulagem e embalagem aplica-se o Regulamento vigente para produtos de 

TITULI II origem animal.
DEFINIÇÃO Art. 28 - Os dizeres “PROIBIDO O FRACIONAMENTO” deverão constar em rotulagem 

com caracteres destacados em corpo e cor. 
Art. 3º - Entende-se por Carne Moída o produto cárneo obtido a partir da moagem de massas Art. 29 - Os dizeres “PROIBIDA A VENDA NO VAREJO” deverão constar em rotulagem 

musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato resfriamento ou congelamento. com caracteres destacados em corpo e cor, quando as embalagens forem superiores a 1 kg. 
Parágrafo único - O presente regulamento aplica-se também ao produto obtido a partir da Art. 30 - Os métodos de análises serão os contidos na Instrução Normativa nº 20, de 21/07/99, 

carne de búfalos, desde que seja informado na rotulagem. publicada no Diário Oficial da União, de 09/09/99 - Métodos Analíticos para Controle de Produtos 
Cárneos e seus Ingredientes - Métodos Físico-Químicos - SDA - Ministério da Agricultura e do 

TITULO III Abastecimento, Brasil. AOAC Official Methods of Analysis, 42.1.03.1995. 
CLASSIFICAÇÃO Art. 31 - As amostragens seguem-se os procedimentos recomendados pela norma vigente 

(ABNT).
Art. 4º - Trata-se de um produto cru, resfriado ou congelado.  
Art. 5º - Para a designação (Denominação de Venda) o produto será designado de Carne ANEXO IV

Moída, seguido de expressões ou denominações que o caracterizem de acordo com sua temperatura REGULAMENTO TÉCNICO Nº. 04/09/SIMD
de apresentação e do nome da espécie animal da qual foi obtida. REGULAMENTO TÉCNICO DE INSTITUIÇÃO DOS CARIMBOS OFICIAIS DO 

§ 1º - É dispensável a indicação do sexo do animal. SIMD
§ 2º - É facultativo nomear o corte quando a Carne Moída for obtida, exclusivamente, das 

massas musculares que o constituem, tais como: Art. 1º - Os carimbos oficiais do Serviço de Inspeção Municipal de Dourados são os contidos 
a) carne moída resfriada de bovino; nos modelos I e II.
b) carne moída congelada de búfalo; Carimbo Modelo I - carimbo para carcaças de animais de açougue, com referidas medidas.
c) carne moída congelada de bovino - Capa de filé;
d) carne moída congelada de bovino - Patinho. 

TITULO IV
COMPOSIÇÃO E REQUISITOS

Art. 6º - Quanto a composição, Carne Moída terá:
I - Ingredientes Obrigatórios: compostos de carnes obtidas de massas musculares esqueléticas 

de bovinos. 
II - Ingredientes Opcionais: Água (máximo 3%) 
Art. 7º - Quanto aos Coadjuvantes de Tecnologia: Não tem. 
Art. 8º - Quanto aos Requisitos e Características Sensoriais: 
I - textura: característica; 
III - cor: característica; 
IV - sabor: característico; Carimbo Modelo II - carimbo destinado aos rótulos de embalagem que contenha acima de 1 
V - odor: característico. Kg. de produto e deverá ter as mesmas características do carimbo modelo I respeitada as dimensões 
Art. 9º - Quanto a Característica Físico-Química a Carne Moída somente poderá conter no referidas.

máximo de 15% (quinze por cento) de gordura bovina.

TITULO V
FATORES ESSENCIAIS DE QUALIDADE

Art. 10 - A matéria-prima utilizada para Carne Moída será carne resfriada e ou congelada não 
se permitindo a utilização de carne “quente”. 

Parágrafo único - A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores 
como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos.

Art. 11 - Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da 
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DECRETOS
DECRETO “P” nº 537, de 14 de julho de 2009. DECRETO “P” nº 529, de 14 de julho de 2009.

“Designa servidor para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Obras “Exonera Secretário Municipal de Planejamento”
Públicas”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a partir de 14 de julho de 2009, ROBERTO RAZUK FILHO, do cargo 

Art. 1º Fica designado o servidor DILSON CANDIDO DE SA, para responder interinamente de provimento em comissão de “Secretário Municipal”, símbolo DGA 01, lotado na Secretaria 
pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, a partir de 14 de julho de 2009. Municipal de Planejamento.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 de 
julho de 2009, revogadas disposições em contrário. julho de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 14 de julho de 2009. Dourados/ MS, 14 de julho de 2009.

Ari Valdecir Artuzi Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de Dourados Prefeito Municipal de Dourados

Tatiane Cristina da Silva Moreno Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração Secretária Municipal de Administração

Alziro Arnal Moreno Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município Procurador Geral do Município

PORTARIA
PORTARIA N.º 27/GM/2009 Quadro de Acesso – Guarda Supervisor  a partir de 07  julho de 2009

01 Adriano de Souza Valiente 107
O Comandante da Guarda Municipal de Dourados/MS, usando das atribuições que lhe 

Art. 2º - Deixa de incluir no quadro de acesso de supervisor a GM Adriana Narciso Simão, por conferem os artigos 20, 41, 48 e 59 da Lei Complementar n.º 121, de 31 de dezembro de 2007.
não realizar Teste de Resistência Física, conforme determina o Art. 47, II, da Lei Complementar 

RESOLVE: 121 de 31 de dezembro de 2007.

Art. 1.º - Publicar o número de vagas e o Quadro de Acesso de Supervisor 1ª Classe ocupado Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em Boletim do Comando da 
por Guarda de 1ª Classe, conforme os critérios de merecimento e antiguidade: Guarda Municipal, com efeitos retroativos a 07 de julho de 2009.

Dourados/MS, 09 de julho de 2009.
Número de Vagas: Cargo:
01 Supervisor Divaldo Machado de Menezes

Comandante da Guarda Municipal

EDITAIS
RIGONATT & PAES LTDA - ME, CNPJ: 10.949.214/0001-62, torna Público que requereu 

do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, para atividade de Distribuidora de Bebidas e Produtos Alimentícios, 
localizada na Av. Weimar Gonçalves Torres, 3959 – Jardim Maxwel, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Graduação em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da UFGD/2009, convocam 
a comparecer até o dia 17 de julho de 2009, às 16 horas na Direção de Ensino Superior do Hospital 
Universitário da UFGD, sito a Rua Gerônimo Marques Matos, 558, Altos do Indaiá, para o 
exercício da preceptoria, os candidatos relacionadas no Anexo I.

Dourados/MS, 14 de julho de 2009.

Marlise Florêncio de Miranda                                  EDITAL PROGRAD Nº. 011 DE 14 DE JULHO DE 2009
Diretora Superintendente FUMSAHD                

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PRECEPTORIA DO CURSO DE 
Sidnei Azevedo de SouzaGRADUAÇÃO EM MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação/UFGDDOURADOS

ANEXO I A DIRETORA SUPERINTENDENTE da Fundação Municipal de Saúde e Administração 
Hospitalar de Dourados e o PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fundação CIRURGIA
Universidade Federal da Grande Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Cirurgia Vascular: Período Integral - Gratificação de 100%
Portaria nº. 514, de 25.10.06, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação do Resultado do Nome
1º Processo Seletivo Simplificado para Preceptoria de Graduação – Internato, para o Curso de Paulo Serra Baruki

LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2009 PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2009

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro 
Municipal de Administração, torna público aos interessados, que está SUSPENSA por prazo designado através do Decreto n° 276, de 17 de junho de 2009, torna público aos interessados, que 
indeterminado, a reunião pública programada para às 08h (oito horas), do dia 22/07/2009 (vinte e em virtude das razões expostas no parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, 
dois de julho do ano de dois mil e nove), relativa ao processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a as quais foram acolhidas, determina o CANCELAMENTO do referido processo licitatório, que 
contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de implantação do tem por objeto aquisição de fardamentos para atender a Guarda Municipal de Dourados-GMD. O 
anel viário no Município de Dourados-MS. Nova data será marcada oportunamente e comunicada Processo encontra-se com vista franqueada aos interessados. Informamos ainda, que, após 
por meio de publicação na Imprensa Oficial. Processo n° 316/2009/DCL/PMD. procedidos os ajustes necessários, será realizada a abertura do novo processo licitatório. Processo 

n° 201/2009/DCL/PMD.
Dourados-MS., 13 de julho de 2009.

Dourados-MS., 09 de julho de 2009.

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO HEITOR PEREIRA RAMOS
Secretária Municipal de Administração Pregoeiro

EXTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2009/DCL/PMD EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/2009/DCL/PMD

                                                        
PARTES: PARTES:
Município de Dourados Município de Dourados-MS
White Martins Gases Industriais do Norte S/A C.B.A. Informática Ltda-ME
PROCESSO: Pregão Presencial n° 034/2009. PROCESSO: Convite n° 018/2009.OBJETO: Aquisição de gás engarrafado – oxigênio medicinal, para atender as UBS e UBSF.

OBJETO: Aquisição de softwares referente a Antivírus para atender os diversos servidores e FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
estações de trabalho da Prefeitura Municipal de Dourados.Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde

12.02 – Fundo Municipal de Saúde DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.095 – Manutenção, Construção, Reforma e Equipamentos da Atenção Básica 16.00 – Secretaria Municipal de Administração
2.097 – Manutenção, Construção, Reforma e Equipamentos do Sistema Hospitalar e 16.02 – Encargos sob supervisão da SEMAD

Ambulatorial 4.043. – Despesas com Custeio da Administração Municipal
10.301.119. – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida 04.122.108. – Programa de Desenvolvimento das Políticas de Gestão Governamentais 
10.302.119. – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida 33.90.30.00. – Material de Consumo
33.90.30.00 – Material de Consumo

33.90.30.27. – Aquisição de Softwares33.90.30.03 – Material de gás engarrafado 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da assinatura do VIGÊNCIA CONTRATUAL: 210 (duzentos e dez) dias contados a partir da assinatura do 

Contrato.Contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.224,00 (um mil duzentos e vinte e quatro reais).VALOR DO CONTRATO: R$ 88.100,00 (oitenta e oito mil e cem reais).
DATA DE ASSINATURA: 13 de julho de 2009.DATA DE ASSINATURA: 06 de julho de 2009.
Secretaria Municipal de Administração.Secretaria Municipal de Administração.


