
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Serviço de Inspeção Municipal CIDES - SIMC 

Av. Prof. José Viêira de Mendonça - Alvorada, Ituiutaba - MG, 38307-106 
CNPJ: 19.526.155/0001-94  contato: 3261-1452/ 99668-0885  e-mail: simc@cides.com.br 

Viste nosso site: www.simcides.com.br 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REGISTRO NO SIMC 

 

1. Anexo 1 - Requerimento, com cópia dos documentos neste relacionado (Formulário 

fornecido pelo SIMC);  

2. Cópia do Contrato social, cópia do registro da propriedade e/ou contrato do 

arrendamento; Inscrição na Receita Federal – emissão de comprovante de inscrição e 

situação cadastral do CPF e CNPJ; Inscrição na Receita Estadual – IE; Inscrição de 

Produtor Rural – IR; 

3. Liberação da atividade pretendida expedida pelo órgão responsável pela proteção 

ambiental de onde se pretende instalar o estabelecimento; 

4. Anuência da concessionária local para descarte de efluentes; 

5. Liberação da atividade pretendida expedida liberação urbanística do local onde se 

pretende instalar o estabelecimento;  

6. Alvará de Licença para Localização e Funcionamento; 

7. Anexo 2 – Memorial Descritivo da Construção (Formulário fornecido pelo SIMC);  

8. Projeto de construção/croqui com layout: 

I – Para estabelecimentos novos – cor preta;  

II – Para estabelecimentos a reconstruir, ampliar, readequar:  

a) Cor preta: áreas a serem conservadas;  

b) Cor vermelha: áreas a serem construídas;  

c) Cor amarela: áreas a serem demolidas. 

9. Planta baixa de cada pavimento 1:100 – Localização de máquinas, equipamentos e 

utensílios, pontos de água quente e fria, e de esgotos; 

10. Planta de situação 1:500 – Localização de todas as construções, detalhamento de redes 

e efluentes; 

11. Planta hidrossanitária 1:500 ou 1:100; 

12. Planta da fachada com cortes longitudinal e transversal 1:50;  
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13. Planta com setas indicativas de fluxo de produção e de movimentação de 

colaboradores 1:100;  

14. Detalhe de equipamentos 1:10; 

15. Anexo 3 – Memorial Descritivo Econômico Sanitário (Formulário fornecido pelo 

SIMC);  

Qualquer tipo de construção ou reforma somente devem ser iniciadas após a avaliação e aprovação pelo 

SIMC do Projeto de construção, Memorial Descritivo da Construção e Memorial Descritivo Econômico 

Sanitário (quando houver alteração), sob risco de penalidades e necessidade de demolições. 

16. Laudo microbiológico e físico-químico da água de abastecimento, conforme 

parâmetros estabelecidos pelo Serviço de Inspeção; 

17. Comprovante de pagamento das Taxas para Solicitação do Serviço de Inspeção 

Municipal (Registro de Estabelecimento e Registro de rótulos);  

18. Cópia da carteira de identidade profissional emitida pelo Conselho de Classe do 

profissional que atuará como Responsável Técnico(a) – RT;  

19. Cópia do documento emitido por conselho de classe atestando a averbação do contrato 

de trabalho do profissional como Responsável Técnico(a) da empresa;  

20. Anexo 4 – Formulário de Registro de Rótulos/produtos (Formulário fornecido pelo 

SIMC) e Croqui das etiquetas dos rótulos;  

21. Programas de Autocontrole (PAC) elaborados com base na Norma Interna 

DIPOA/SDA nº 01/2017 do MAPA, contemplando: 

PAC 01 – Manutenção 

PAC 02 – Água de Abastecimento 

PAC 03 – Controle Integrado de Pragas 

PAC 04 – Higiene Industrial e Operacional 

PAC 05 – Higiene e Hábitos Higiênicos dos Funcionários 

PAC 06 – Procedimentos Sanitários Operacionais 

PAC 07 – Controle de Matéria-Prima 

PAC 08 – Controle de Temperatura 

PAC 09 – Análises Laboratoriais 
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PAC 10 – Controle de Formulação de Produtos e Combate à Fraude 

PAC 11 – Rastreabilidade e Recolhimento 

Para os estabelecimentos de abate devem ser elaborados e implementados também os 

seguintes PACs: 

PAC 12 – Bem-estar Animal 

PAC 13 – Identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado de risco 

(MER) 

Após descritos, implantados, monitorados e verificados, implementar também o Programa: 

PAC 12 ou 15 – Programa de Análises de Perigo e Pontos Críticos de Controle – APPCC 

22. PARA ESTABELECIMENTOS BENEFICIADORES DE LEITE:  

(  ) Exame negativo de brucelose e tuberculose de todos os animais;  

(  ) Atestado que fornecedores de leite estão com o cartão de controle sanitário do rebanho 

em dia e as propriedades em conformidade com o Programa Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT).  

 

Documentos emitidos pelo SIMC1: 

• Parecer Técnico de Vistoria de Terreno  

• Laudo Técnico Higiênico Sanitário do estabelecimento 

• Declaração de compatibilidade dos programas de autocontrole  

• Após apresentada e aprovada as documentações, o processo de credenciamento 

finaliza-se com a emissão do Título de Registro pelo SIMC. 

 

23. Para início das atividades deve ser apresentado os Atestados de saúde dos funcionários 

(exame admissional, por exemplo). 

 
1 Após a apresentação dos documentos pelo estabelecimento. 
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