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idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
proteção da saúde pública.
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
serão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
propriedades rurais, produção artesanal, estabelecimentos industriais, meios de manipulação e transporte.
Art. 3º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Agropecuário, através do Serviço de Inspeção
Municipal – S.I.M. e abrange:
I- os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos
e matérias primas;
II- o pescado e seus derivados;
III- o leite e seus derivados;
IV- os ovos e seus derivados;
V- o mel de abelha, a cera e seus derivados; e,
VI- os demais produtos artesanais quando autorizados pela
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art. 4º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal e os demais produtos Artesanais autorizados pela legislação, abrange ainda:
I- as condições de higiene e sanitárias dos estabelecimentos
registrados;
II- a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição
das águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
escoamento das águas residuais;
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
IV- as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo,
acondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
produtos de origem animal e suas matérias-primas, adicionadas ou
não de produtos vegetais;
V- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
acordo com os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
científicas aprovadas;
VII- a classificação de produtos e subprodutos, de acordo com
os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas científicas aprovadas;
VIII- as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias;
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
químicos das matérias-primas e produtos, quando houver necessidade; e,
X- os meios de transportes de animais vivos, dos produtos
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Art. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
Funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Agropecuário contendo a sigla S.I.M., o número
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
§1º. É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
atividades profissionais.
§2º. Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
concedido o acesso amplo e irrestrito e a qualquer hora, a todas as
dependências e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
são mantidos, depositados e comercializados produtos e
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
Art. 6º. Somente poderão ser expostos à venda, depositados ou
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estadual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
II- tenham sido embalados, reembalados, transportados, importados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no
referido serviço competente;
III- tenham sido rotulados segundo as disposições das legislações vigentes; e,
IV- obedeçam na sua composição o padrão de qualidade determinado na legislação vigente.
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CAPÍTULO II
TÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E ENTREPOSTOS
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
CAPÍTULO I
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
DO REGISTRO
§1º. No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover
Art. 7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
a transferência, deve ser feita pelo vendedor ou locador imediata
seguintes estabelecimentos:
comunicação escrita ao S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.
I- matadouros frigoríficos de bovinos, suínos, aves e coelhos,
§2º. As empresas responsáveis por estabelecimentos registrados
caprinos e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
Santa Isabel, 30 de junho de 2017
Nº 394
durante as fases do processamento da transação comercial devem
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produque se encontram em face das exigências deste regulamento.
tos de origem animal não comestíveis;
§3º. Enquanto a transferência não se efetuar, continua responII- postos de leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
sável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
empresa em nome da qual esteja registrado.
III- entrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
que se refere o §1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondié obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável
cionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
animal devem possuir instalações adequadas para esses procediArt. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
TÍTULO III
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESpara a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
TABELECIMENTOS
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
CAPÍTULO I
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro referido no caput
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
deste artigo, os estabelecimentos comerciais que manipulam pequeArt. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
recebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embaelaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
emitido pelo S.I.M.
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admiArt. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
entrepostos somente será licenciado depois de atendido as normas
Isabel.
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
e as seguintes condições básicas e comuns:
existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de
I- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
odores indesejáveis de qualquer natureza;
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
II- ser instalado, quando viável, de preferência no centro do
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
terreno, devidamente cercado e afastado das vias públicas de acordo
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes, dispondo de área
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica da Área de
de transporte, devendo em todas as hipóteses as operações de
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
recepção e expedição realizar-se no interior do terreno;
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
III- dispor de fontes e/ou redes de abastecimento de água
28 de novembro de 1997.
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
Parágrafo único. Qualquer ampliação ou remodelação nos estalaboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
belecimentos registrados, referentes às suas dependências ou insanálises e em volume suficiente e capaz de atender todas as
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
necessidades sanitárias do estabelecimento;
projetos pelo S.I.M.
IV- dispor de luz natural e artificial abundantes, devendo ser
Art. 11. Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e
uniformes sem ofuscamento para não ocorrer alteração nas caraccapacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
terísticas organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente em
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
novos projetos pelo S.I.M.
as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis e também para a
mantença de ambientes livres de fungos, mofos, bolores, gases e
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
outros;
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
V- possuir pisos e paredes e divisórias vedadas, lisas, de cor
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
clara, com cantos arredondados com acabamento liso e impermeável
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
que permitam a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
instalações e equipamentos.
dificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultraingresso de animais sinantrópicos;
passar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
VI- possuir em todas as dependências, em especial área de
registro, ao critério do S.I.M.
manipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma
construídos de modo a evitar o acúmulo de sujeira e contaminação,
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispennos casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação a
sando-se apenas a construção isolada de dependências que possam
entrada de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e
ser comuns.
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ação
de
extrema
em
as
difiII- tenham sido embalados, reembalados, transportados, impordurante e após a realização dos trabalhos de rotina e industriais,
culdades
que o por
município
passa em
à inspeção
saúde. Ono
tados ou vendidos
estabelecimentos
sobrelação
regime de
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
referido serviço
competente;
Governo
Municipal
informou
que
o
evento,
realizado
em
com a legislação ambiental pertinente, em especial, a Lei CompleIII- tenham sido rotulados segundo as disposições das legislamentar nºcom
173, de 19 de Dezembro de 2014, Código de Meio
parceria
ções vigentes; e,a Associação Tzu Chi do Brasil, é um incenAmbiente
de Santa
Isabel
e seus regulamentos.
tivo
para
que
novas
parcerias
sejam
criadas
no município.
IVobedeçam
na sua
composição
o padrão
de qualidade
deterArt.21. 0s maquinários, carros, tanques, vagonetes, caixas,
minado na legislação vigente.
mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marcados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não
comestíveis, ou ainda utilizados na alimentação de animais, usandose as denominações COMESTÍVEIS e NÃO COMESTÍVEIS.
Art. 22. As instalações, equipamentos, móveis, utensílios e
maquinários devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias
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IMPRENSA
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apropriadas
e em bomOFICIAL
estado de conservação
e funcionamento.
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas
musculares

maturadas
e demais
Art. 23. Os
CAPÍTULO
II tecidos que as acompanham, incluindo ou não
TÍTULO
II pisos e paredes, assim como os equipamentos e
a
base
óssea
correspondente
que
procede dos animais abatidos
utensílios
utilizados
na
indústria,
devem
ser
lavados
diariamente
ou
DA TRANSFERÊNCIA eDE
REGISTRO
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSsobre
inspeção
veterinária.
quantas vezes
forem necessárias para mantença das condições
TRIAIS
E ENTREPOSTOS
Art.
15. Nenhum
estabelecimento registrado pode ser vendido
§1º. Quando
destinada
à elaboração de conservas
geral, por
higiênico-sanitárias,
ou arrendado
sem
que concomitantemente
seja feita aem
competente
CAPÍTULO I sendo obrigatório o uso de produtos saneantes
"carne"
(matéria-prima)
devem-sedo
entender
massas
musculares
e domissanitários
devidamente registrados nos órgãos competentransferência
de responsabilidade
registroaspara
a nova
empresa.
DO REGISTRO
despojadas
de gordura,
aponeuroses,
vasos, gânglios,
tendões e
tes.
§1º. No caso
do comprador
ou arrendatário
se negar a promover
Art. 7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
ossos.
Art. 24.
Os estabelecimentos em todas as dependências devem
a transferência, deve ser feita pelo vendedor ou locador imediata
seguintes
estabelecimentos:
§2°. Considera-se
"miúdos"
os órgãos e vísceras
dos animais
de
ser mantidos livres de animais sinantrópicos ou quaisquer outros
comunicação
escrita ao
S.I.M., esclarecendo
os motivos
da recusa.
I- matadouros frigoríficos de bovinos, suínos, aves e coelhos,
açougue,
na responsáveis
alimentação por
humana,
além dos pés,
mãos e
animais. O
controlee integrado
de pragas
urbanas no que
diz respeito
§2º. Asusados
empresas
estabelecimentos
registrados
caprinos
e ovinos
demais espécies
devidamente
aprovadas
para
cauda.
e desratização
somente poderá
ser realizado
por
durante as fases do processamento da transação comercial devem
oa desinsetização
abate, fábricas de
conservas, charqueadas,
fábricas
de produtos
empresa especializada e devidamente registrada ou licenciada no
Art. 33.
animal abatido,
formado
das massas musculares
notificar
aosO
interessados
na compra
ou arrendamento
a situação eme
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produórgão
competente.
ossos,
desprovido
de
cabeça,
mocotós,
cauda,
couro,
órgãos e
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
tos de origem animal não comestíveis;
vísceras
torácicas ea abdominais
tecnicamente
preparado,
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
§3º. Enquanto
transferência
não se efetuar,
continuaconstitui
responII- postos de leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
asável
"carcaça".
consta em Portaria e demais legislações vigentes no que se refere ao
pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
asseio e estética, uniformes, uso de EPI’s, higienização e antissepsia
§1º. Nos
suínos,dapara
reinspeção, desde que venham
empresa
em nome
qualefeito
estejade
registrado.
III- entrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
das mãos e condutas durante a manipulação.
acompanhados
dos
respectivos
certificados
de inspeção,
as suasa
§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito
a comunicação
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
carcaças
podem
oue não
incluir o ou
couro
cabeça
e pés.
Art. 26. O pessoal que manipula produtos condenados ou
que se refere
o §1º,
o comprador
locatário
não
apresentar dentro
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
trabalhe em necrópsias fica obrigado a desinfetar as mãos, instru"carcaça"
divididadias
ao longo
da coluna vertebral
dá asà
do §2°.
prazoA de
60 (sessenta)
os documentos
necessários
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
mentos e vestuários, com antissépticos apropriados.
"meias
carcaças"
que, subdivididas
um cortedo
entre
duas costelas,
respectiva
transferência,
é suspensopor
o registro
estabelecimento,
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
dão
os só
"quartos"
anteriores ou
dianteiros
e posteriores
ou traseiros.
Art. 27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
o qual
será restabelecido
depois
de cumprida
a exigência
legal.
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
área que não seja destinada para tanto, bem como manter produtos,
Art.
34. A simples
designação "produto",
"subproduto"
"mer§5º. Adquirido
o estabelecimento,
por compra
ou arrendamento
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
objetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencencadoria"
ou
"gêneros”,
significa
para
efeito
legais,
que
se
trata
de
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondites à finalidade da dependência em que se encontrarem.
produto
previsto
no todas
artigoas3º,
deste Decreto.
é obrigada
a cumprir
exigências
formuladas ao responsável
cionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
Art. 28. É proibido empregar na coleta e embalagem de matériasSeçãosem
I prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
anterior,
animal devem possuir instalações adequadas para esses procediprimas e produtos usados na alimentação humana, vasilhames de
Do
deobedecer
Carnes e Derivados
Art.Funcionamento
16. O processode
deEstabelecimentos
transferência deve
no que lhe
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2%
Art.
35.
Os
estabelecimentos
de
carnes
e
derivados
devem
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para
o registro.
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
(dois por cento) de chumbo ou que apresente estanhagem defeitusatisfazer
as seguintes
condições, além das comuns para todos os
TÍTULO
III
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
osa, ou qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa
estabelecimentos:
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESpara a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
I- serem localizados em área em área aprovada pelo Plano
TABELECIMENTOS
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
Art. 29. Em caso algum é permitido o acondicionamento de
Diretor
Estratégico
CAPÍTULO
I de Santa Isabel, afastado dos limites das vias
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro referido no caput
matérias-primas e produtos destinados a alimentação humana em
públicas
de acordo com os Códigos
de Obras
e de Posturas vigentes,
DO FUNCIONAMENTO
DOS
ESTABELECIMENTOS
deste artigo, os estabelecimentos comerciais que manipulam pequecarros, recipientes ou continentes que tenham servido para produdispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
Art. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
tos não comestíveis.
dos equipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
recebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embaArt. 30. O S.I.M. poderá exigir em qualquer ocasião, desde que
adequada à manipulação das carcaças higienicamente, e demais
elaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
julgue necessário, a execução de quaisquer medidas higiênicomatérias-primas;
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
sanitárias nos estabelecimentos, áreas de interesse, suas dependênII- disporde
deorigem
curraisanimal,
e/ou pocilgas
subprodutos
deverá cobertas
possuir oconvenientemente
Título de Registro
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
cias e anexos.
pavimentadas
e providas de bebedouros;
emitido pelo S.I.M.
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admiTÍTULO IV
IIIno caso de estabelecimento
de abate, de
meios quee
Art.dispor,
18. O funcionamento
dos estabelecimentos
industriais
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
possibilitem
a lavagem
e alicenciado
desinfecção
dos veículos
utilizados
nos
entrepostos somente
será
depois
de atendido
as normas
Isabel.
CAPÍTULO I
transportes
dos
animais,
segundo
legislação
vigente;
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS
disporcondições
de locais apropriados
para separação e isolamento
e asIV–
seguintes
básicas e comuns:
existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de
de
animais
doentes;
Art.
31.
Os
estabelecimentos
de
carnes
e
derivados
são
classiI- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
ficados em:Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
V- dispor,
de acordo
com a classificação
odores
indesejáveis
de qualquer
natureza; do estabelecimento, de
Município
dependências
de
matança
suficientemente
amplas para
Imatadouro-frigorífico
de
bovinos;
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
II- ser instalado, quando viável, de preferência
no permitir
centro doo
normal
das erespectivas
operações,
comdedisposiII- matadouro-frigorífico
de suínos;
alterações
e, as Leis de Proteção
e Recuperação aos Mananciais da
terreno,desenvolvimento
devidamente cercado
afastado das
vias públicas
acordo
tivos
que
evitemde
o Obras
contatoe de
dasPosturas
carcaçasvigentes,
com o piso
ou entre
si, e
III- matadouro-frigorífico
de aves
e coelhos;
Região
Metropolitana de São Paulo,
Leis
Estaduais nº 898/75, 1172/
com os
Códigos
dispondo
de área
preferencialmente
contato
manual
direto dosdeoperários
matadouro-frigorífico
caprinos
e ovinos;constituir nosso
76 eIV9866/97
e outros Diplomasde
Legais
que venham
de circulação internaevitem
que permita
a livre
movimentação
veículos
durante
a movimentação
das todas
mesmas;
V- matadouro-frigorífico
de bovinos
Ordenamento
Jurídico, tais como:
a Leie suínos;
Específica da Área de
de transporte,
devendo em
as hipóteses as operações de
VI- dispor,
nos estabelecimentos
abate,do
de terreno;
dependências para
VI- fábrica
de conservas;
Proteção
e Recuperação
dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
recepção
e expedição
realizar-se no de
interior
o
esvaziamento
e
limpeza
dos
estômagos
e
intestinos,
a manipulaVIIfábrica
de
produtos
gordurosos;
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
III- dispor de fontes e/ou redes de abastecimento
de água
ção
de
cabeças
e
línguas
e
das
demais
vísceras
comestíveis;
VIIIfábrica de
de 1997.
produtos derivados não comestíveis;
28 de
novembro
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
VII- dispor,
de acordooucom
este Decreto,
graxaria
paradeo
IX- entrepostos
carnes ampliação
e derivados;
Parágrafo
único.de
Qualquer
ou remodelação nos estalaboratório
reconhecido
credenciado
pelo de
serviço
oficial
aproveitamento
de
matérias-primas
gordurosas
e
subprodutos
X- charqueadas.
belecimentos
registrados, referentes às suas dependências ou insanálises e em volume suficiente e capaz de atender todasnão
as
comestíveis,
câmarasdo
frias,
de sala de desossa, de dependências
§1º.
Entende-se
por
"matadouro-frigorífico"
o
estabelecimento
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
necessidadesde
sanitárias
estabelecimento;
tecnicamente
necessárias
à
fabricação
de
produtos
de
salsicharia
industrial,pelo
dotado
de instalações completas e equipamentos adeprojetos
S.I.M.
IV- dispor de luz natural e artificial abundantes, devendo sere
conservas,
depósito
e salga de
couros,
de salgaalteração
e ressalganas
e secagem
quados
para
o
abate,
manipulação,
elaboração,
preparo
e
conservaArt. 11. Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e
uniformes de
sem
ofuscamento
para
não ocorrer
caracde
carne,
de
depósito
de
subprodutos
não
comestíveis
e
de
depósitos
ção
das
espécies
de
açougue,
podendo
ou
não
dispor
de
sala
anexa
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
terísticas organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente
em
diversos,
proporcionais garantindo
à capacidade
do estabelecimento;
pararegistro,
industrialização
deverá
possuir instalações
de frioprévia
industrial
do
só podeme, ser
executadas
após aprovação
dos
todas as dependências,
o conforto
térmico, respeitadas
VIIIdispor
de
equipamento
completo
e
adequado,
tais
como:
adequadas.
novos
projetos pelo S.I.M.
as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis e também para a
plataformas,
carros,
caixas,
estrados,
pias,bolores,
esterilizadores,
§2º. Entende-se
poras
"fábrica
de conservas"
o estabelecimento
mantença de mesas,
ambientes
livres
de fungos,
mofos,
gases e
Art.
12. Satisfeitas
exigências
fixadas para
o Registro será
e
outros
utilizados
em
quaisquer
das
fábricas
de
recebimento e
que
industrializa
a
carne
das
várias
espécies
de
açougue,
com
ou
sem
outros;
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
industrialização
da matéria-prima
e do preparo
de produtos,
em
salaArt.
de matança
anexa, e que em
qualquer
dos casos
seja dotada de
V- possuir pisos
e paredes e divisórias
vedadas,
lisas, de cor
13. O estabelecimento
que
interromper
seu funcionamento
número
suficiente
e
construídos
com
material
que
permita
fácil
instalações
de
frio
industrial
adequadas
e
aparelhagem
para
o
clara, com cantos arredondados com acabamento liso e impermeávele
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
perfeita
higienização;
preparo
de
subprodutos
não
comestíveis.
que permitam
a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
IXpossuir
dependências
para deformidade
higienizaçãoque
de
§3º.
Entende-se
por
"fábrica
de
produtos
gordurosos"
o
estaberachaduras,
frestas,
buracos ouespecíficas
qualquer outra
instalações e equipamentos.
carretilhas
e/ou
balancins,
carros,
gaiolas,
bandejas
e
outros
comlecimento
destinado
exclusivamente
ao
preparo
de
gorduras,
excludificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultraponentes
deanimais
acordo com
a finalidade do estabelecimento;
ída a manteiga,
ou não
de matérias
primaso respectivo
de origem
ingresso de
sinantrópicos;
passar
a 24 (vinteadicionadas
e quatro) meses
poderá
ser cancelado
Xdispor
de
equipamento
gerador de vapor
ou similar
vegetal.
VI- possuir em todas as dependências,
em especial
áreacom
de
registro, ao critério do S.I.M.
capacidade
suficiente
para
as
necessidades
do
estabelecimento,
bem
§4º.
Entende-se
por
"fábrica
de
produtos
derivados
não
comesmanipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma
como
de instalações
vaporode
água emdetodas
as dependências
de
tíveis" o estabelecimento
que manipula
e resíduos
construídos
de modode
a evitar
acúmulo
sujeira
e contaminação,
empresa
e ocorrida a cisão,
fusão oumatérias-primas
reunião em grupos,
será
manipulação
e
industrialização.
de
animais
de
várias
procedências,
para
o
preparo
exclusivo
de
de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispenOsem
estabelecimentos
ao perfeita
abate devedação
AVES ae
produtos apenas
utilizados
na alimentação
humana.
nos§1º.
casos
que a coberturadestinados
proporcionar
sando-se
a construção
isoladanão
de dependências
que possam
COELHOS
devem
satisfazer
as
seguintes
condições
específicas:
§5º.
Entende-se
por
"entreposto
de
carnes
e
derivados"
o
entrada de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e
ser comuns.
I) dispor de plataforma coberta para recepção dos animais,
estabelecimento destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
solares;
derivados resfriados ou congelados das diversasEdição
espéciesnºde377
açou- 30 de
de 2016 -- tiragem:
tiragem:1000
1000exemplares
exemplares
Edição nº 394de
de 30 demarço
junho
II)
dispor 2017
de mecanismo que
permita realizar as operações de
gue e outros produtos animais.
Produzido
pela
Editora
M.O.D.A
Silva
Editora
jornalística-ME
CNPJ
73as
Produzido
por
Jornal
Cidade
de
Rio
Claro
LTDA
CNPJ
56.373.491/0001-70
sangria, esfola, evisceração e preparo de-10.763.052/0001carcaça “toilete” com
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produAvenida
Cinco
nº
283
Centro
Rio
Claro
SP
Diagramação
Salete
Campos
Rua
Abrão
Antonio
Benedito,
104
Igaratá
Diagramação
André
Luiz
Ferreira
aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
za charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
PrefeituraMunicipal
Municipal de
Isabel
- Assessoria
deexclusivas
Imprensa
III)Santa
dispor
de dependências
para a operação de
o aproveitamento integral e perfeito de todas as Prefeitura
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de
Santa
Isabel
- Assessoria
de
Imprensa
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Lei Municipal nº 888 de 16/5/75, alterada pea lei nº 1671. de 22/11/90 e Lei 1992. de 14/04/97
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idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
proteção da saúde pública.
DECRETO
Nº 5.574
DE 01
DE JUNHO
DEdeste
2017.
Parágrafo único.
Os objetivos
contidos
no “caput”
artigo
serão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
Dispõe sobre
suplementação
de crédito orçamentário.
propriedades
rurais,
produção artesanal,
estabelecimentos industriais, meios de manipulação e transporte.
FÁBIA
SILVA PORTO
ROSSETTI,
Prefeita
Municipalde
deOrigem
Santa
Art.
3º.DA
A Inspeção
Sanitária
e Industrial
de Produtos
Isabel,
de São pela
Paulo,
usando de
suas atribuições
de
AnimalEstado
será exercida
Secretaria
Municipal
de Meio legais,
Ambiente
acordo
com a Lei n. 2.852
de 04 de maio
2017.do Serviço de Inspeção
e Desenvolvimento
Agropecuário,
através
Municipal – S.I.M. e abrange:
D os
E Canimais
R E T A:destinados ao abate, seus produtos, subprodutos
Ie matérias primas;
Art.o1º.
Fica a eDiretoria
de Contabilidade da Prefeitura Municipal,
IIpescado
seus derivados;
autorizada
a efetuar
a transposição
III- o leite
e seus
derivados; suplementar de crédito orçamentário no
valor
de R$e307.035,60
(trezentos e sete mil e trinta e cinco reais
IVos ovos
seus derivados;
e sessenta
reais)
seguintes
categorias
programação:
V- o mel
de abelha,
a cera
e seusde
derivados;
e,
VI- os demais produtos artesanais quando autorizados pela
I – ORIGEM
legislação,
o controle, a fiscalização e a produção.
12.3610023.2300
– Manutenção
dos Serviços
da Educação.
Art.
4º. A Inspeção
Sanitária e Industrial
de Produtos
de Origem
3.1.90.13
(089 01 200
01) – Obrigações
200.000,00
Animal
e os demais
produtos
ArtesanaisPatronais....R$
autorizados pela
legisla– DESTINO
ção,IIabrange
ainda:
12.1220023.2300
– Manutenção
dos Serviços
Educação.
Ias condições de
higiene e sanitárias
dosdaestabelecimentos
4.4.90.52 (082 01 200.01) – Equipamentos e Material
registrados;
Permanente.............................................................R$
200.000,00
IIa captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição
das águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
I – ORIGEM
escoamento
das águas residuais;
08.2430015.2501
– Programas
de Trabalho.
IIIo funcionamento
dos estabelecimentos;
3.3.90.39
(179
500 06) – Outros
Serviçosmanipulação,
de
IVas fases
de 05
recebimento,
elaboração,
preparo,
Terceiros
–
PJ..........................................................R$
acondicionamento, conservação, transporte e depósito de9.285,60
todos os
II – DESTINO
produtos
de origem animal e suas matérias-primas, adicionadas ou
– Programas de Trabalho.
não 08.2440015.2501
de produtos vegetais;
3.3.90.39
(199
05 500
06) – Outros Serviços
de
Vo exame
"ante"
e "post-mortem"
dos animais
de açougue;
Terceiros
–
PJ..........................................................R$
9.285,60
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos,
de
acordo com os tipos e padrões previstos neste Decreto, na LegisI – Federal
ORIGEMe Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
lação
27.8120038.2025
– Manutenção da Secretaria Municipal de Esporcientíficas
aprovadas;
te e VIILazer.a classificação de produtos e subprodutos, de acordo com
3.3.90.39
(242 01
110 00) –neste
Outros
ServiçosnadeLegislação Federal
os tipos
e padrões
previstos
Decreto,
Terceiros
–
PJ.............................................................R$
32.000,00
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas científicas
aprovadas;II – DESTINO
3.3.90.30
(239 01 110 00) –nas
Material
deprodutoras
Consumo......R$
32.000,00
VIIIas matérias-primas
fontes
e intermediárias;
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
I – ORIGEM
químicos
das matérias-primas e produtos, quando houver necessi13.3920029.2020
– Manutenção das Atividades Culturais.
dade;
e,
3.3.90.36
(341
01
00) – Outros
Serviços de
X- os meios de 110
transportes
de animais
vivos, dos produtos
Terceiros
– PF..........................................................R$
65.750,00
derivados
e suas
matérias-primas destinadas à alimentação
humana.
II
–
DESTINO
Art. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
4.4.90.52
(338 01 110.00)
– Equipamentos
e Material
Funcional
fornecida
pela Secretaria
Municipal
de Meio Ambiente
Permanente.............................................................R$
65.750,00
e Desenvolvimento Agropecuário contendo a sigla S.I.M.,
o número
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
Art. 2º.
Este Decreto
entra em
vigor na data
sua publicação.
§1º.
É obrigatória
a prévia
apresentação
dede
Identidade
Funcional
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
Prefeitura
Municipal de Santa Isabel, 01 de junho de 2017.
atividades
profissionais.
§2º. Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
Registrada
e publicada
Secretariae Geral
de Gabinete,
dataas
concedido
o acesso
amplona
e irrestrito
a qualquer
hora, a na
todas
supra.
dependências e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
FÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI
são mantidos, depositados
comercializados produtos e
PREFEITA eMUNICIPAL
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
Art. 6º. Somente
poderão
ser expostos
à venda, depositados ou
SERGIO
EDUARDO
SIDORCO
transportados
produtos previstos
no artigo
deste Decreto, que:
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE 3º
FINANÇAS
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estadual ou municipal
competente,
na forma preconizada
VALESCA
CASSIANO
SILVA na legislação;
SECRETÁRIA
DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
II- tenham sidoMUNICIPAL
embalados, reembalados,
transportados,
importados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no
referido serviço competente;
III- tenham sido
rotulados
segundo
disposições
legislaDECRETO
Nº 5.575,
DE
01 DEasJUNHO
DEdas2017.
ções vigentes; e,
IVobedeçam
nabem
sua composição
o padrãoade
qualidade
Autoriza
o uso de
público que menciona
título
precáriodetere dá
minado
na legislação vigente.
outras
providências.
FÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI, Prefeita Municipal de Santa
Isabel, Estado de São Paulo, usando das atribuições que são conferidas pelos artigos 101 e 118, § 4º da Lei Orgânica do Município, e;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica autorizado o uso do espaço público localizado à Praça
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30/06/2017
30/03/16

CAPÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
FÁBIA
DA SILVA
PORTO ROSSETTI,
Prefeita
de Santa
§1º.
No caso
do comprador
ou arrendatário
seMunicipal
negar a promover
Estado de
Sãoser
Paulo,
de suas ou
atribuições
de
aIsabel,
transferência,
deve
feitausando
pelo vendedor
locador legais,
imediata
acordo com a escrita
Lei n. 2.852
de 04 de
maio 2017. os motivos da recusa.
comunicação
ao S.I.M.,
esclarecendo
§2º. As empresas responsáveis por estabelecimentos registrados
D Eas
C fases
R E T do
A: processamento da transação comercial devem
durante
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
1º. Fica aem
Diretoria
de exigências
Contabilidade
da regulamento.
Prefeitura Municipal,
que seArt.
encontram
face das
deste
autorizada
a efetuara atransferência
transposição não
suplementar
de crédito
orçamentá§3º. Enquanto
se efetuar,
continua
responrio nopelas
valorirregularidades
de R$ 520.000,00
e vinte
reais) seguintesa
sável
que(quinhentos
se verifiquem
no mil
estabelecimento
categorias
programação:
empresa
emdenome
da qual esteja registrado.
§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a
ORIGEM
que seI –refere
o §1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro
12.3610023.2300
– Manutenção
dosdocumentos
Serviços da Educação.
do prazo
de 60 (sessenta)
dias os
necessários à
3.1.90.96
(123 02 262é00)
– Indenizações
e Restituições
respectiva
transferência,
suspenso
o registro
do estabelecimento,
o qualTrabalhista..............................................................R$
só será restabelecido depois de cumprida a exigência
legal.
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
500.000,00
Art. 8º.
3º. A
autorização comerciais
é intransferível,
feita a títulode
precário
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
Art.
Ospresente
estabelecimentos
do Município
Santa
e pelo que
prazo
acima mencionado.
dos imóveis
e realizada a transferência do registro, a nova empresa
Isabel
realizem
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondiII – DESTINO
é obrigada
a
cumprir
as exigências
formuladas ao responsável
cionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
3.1.90.13 (120 02todas
262 00)
– Obrigações
Art.devem
4º. Estepossuir
Decretoinstalações
entra em vigor
na data dapara
sua esses
publicação.
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
animal
adequadas
procediPatronais................................................................R$ 200.000,00
Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
3.3.90.30 ao
(124
02 262critério
00) – Material
de
PrefeituraMunicipal
Municipal de
Isabel,
01 de
junho de 2017.
for aplicável,
mesmo
estabelecido
para o registro.
de Inspeção
ouSanta
demais
órgãos
competentes.
Consumo................................................................R$
40.000,00
TÍTULO III
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
Registrado
e
publicado
na
Secretaria
de
Gabinete,
na
data
supra.
3.3.90.39
(126
02
262
00)
–
Outros
Serviços
de
DAS
CONDIÇÕES
HIGINÊNICO
SANITÁRIA
DOS
ESpara a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
Terceiros – PJ........................................................R$ 220.000,00
TABELECIMENTOS
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
FÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI
4.4.90.51 (127I 02 262.00) – Obras e Instalação...R$
40.000,00
CAPÍTULO
§2º. Poderão requerer
a dispensa
do registro referido no caput
PREFEITA
MUNICIPAL
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
deste artigo, os estabelecimentos comerciais que manipulam pequeI – ORIGEM
Art.
17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
12.3610023.2300
– Manutenção
dos Serviços
dabeneficiamento,
Educação.
recebimento,
transformação,
elaboração,
preparo,
trabalhos
de manipulação,
acondicionamento
e embaDECRETO
Nº 5.576,fatiamento,
DE 05 DE
JUNHO DE 2017.
3.1.90.13industrialização,
(089 01 220 00) – Obrigações
Patronais...R$
20.000,00
elaboração,
manipulação,
depósito, rotulagem,
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
I
acondicionamento,
armazenamento e transporte de produtos e
Art.
9º. Ooregistro
será requerido
a Secretaria
Municipal
Autoriza
uso de bem
público queperante
menciona
a título precário
e dá
I – DESTINO
outras
providências.
subprodutos
de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
de
Meio
ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
12.1220023.2300
emitido
pelo S.I.M. – Manutenção dos Serviços da Educação.
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admiFÁBIA no
DA Protocolo
SILVA PORTO
ROSSETTI,
Prefeita
Municipal de
de Santa
3.3.90.39
01 220 00) – dos
Outros
Serviços de
Art.
18. O(078
funcionamento
estabelecimentos
industriais e
nistrativo
Geral
da Prefeitura
Municipal
Santa
Isabel, Estado de São Paulo, usando das atribuições que são conferiTerceirossomente
– PJ.........................................................R$
entrepostos
será licenciado depois de atendido as20.000,00
normas
Isabel.
dasArt.
pelos10.
artigos
101
e
118,
§
4º
da
Lei
Orgânica
do
Município,
e;
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
A construção de estabelecimentos, assim como os já
Art. 2º. Este
Decreto entra
em vigor
na data de sua publicação.
e as seguintes
condições
básicas
e comuns:
existentes
deverão obedecer
as cultural
exigências
previstas
nos Códigos de
CONSIDERANDO
o caráter
e turístico
do evento;
I- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
Prefeitura
Municipal
de Santa Isabel,
07 de junho de 2017.
odores
indesejáveis
de qualquer
natureza;
Município
D E C RSanta
E T A:Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
II- ser instalado, quando viável, de preferência no centro do
Registrada
e publicada
naeSecretaria
Geral
Gabinete,
data
alterações
as Leis
de Proteção
Recuperação
aos Mananciais
da
terreno,
devidamente
cercado
afastado das
viasdepúblicas
dena
acordo
Art. 1º.e,
Fica
autorizado
o uso doe “Ginásio
de Esportes
FRANCISCO
supra.
Região
Metropolitana
de São
Paulo,Eloy
LeisPessoa
Estaduais
nº 898/75,
com
os Códigos de Obras e de Posturas vigentes, dispondo de área
DE SOUZA”,
situado a Rua
Hieróclio
de Barros,
s/nº,1172/
Jar76
e outros
Legais
venham
constituir
nosso
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
dime 9866/97
Monte Serrat,
em Diplomas
Santa Isabel
(SP),que
a partir
das 18:00h
do dia
10
FÁBIA
DA SILVA
PORTO
ROSSETTI
Ordenamento
Jurídico,
taisAguinaldo
como: aAlmeida
Lei Específica
Área
de
de transporte,
devendo
em todas
as hipóteses
as operações de
de junho de 2017,
ao Senhor
Rodriguesda
pelo
Grupo
PREFEITA MUNICIPAL
Proteção
e Recuperação
dosFísico
Mananciais
Jaguari – APRM
DO
recepção e expedição realizar-se no interior do terreno;
G.BIG Esportes
e o Educador
Ivan dedo
Albuquerque,
representaJAGUARI,
preconizada
noALMEIDA
artigo 18,RODRIGUES,
da Lei Estadual
nº 9866, de
III- dispor de
fontes EDUARDO
e/ou redes deSIDORCO
abastecimento de água
do pelo Senhor
AGUINALDO
RG 29.528.777SERGIO
28
novembro
de 1997. com residência na Rodovia Dom Pedro I,
potável, devendo
ser anexados
os resultados
de potabilidade por
9 ede
CPF/MF
276.080.568-94,
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE FINANÇAS
Qualquer
ampliação
ou remodelação
nos estalaboratório reconhecido
ou credenciado
serviço oficial de
s/nº,Parágrafo
Boa Vista,único.
Igaratá
(SP), CELULAR
99870-1903/
4657-3527,
para
VALESCA
CASSIANOpelo
SILVA
belecimentos
registrados,
referentes às 7”,
suas
dependências
ou insanálises
e em volume
suficiente
capaz de atender
todas as
o Evento “Batalha
MMA CHAMPIONSHIP
desde
que apresentados
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DEe ASSUNTOS
JURÍDICOS
talações,
ser realizadas
após
aprovaçãodo
prévia
dos
necessidades sanitárias do estabelecimento;
os devidossomente
alvarás poderão
e documentos
necessários
à realização
evento.
projetos pelo S.I.M.
IV- dispor de luz natural e artificial abundantes, devendo ser
Art.
alterações
de fluxodo
sanitário,
de produção
uniformes
sem ofuscamento
para09
nãoDE
ocorrer
alteração
caracArt. 11.
2º. ÉQuaisquer
de exclusiva
responsabilidade
Grupo G.BIG
Esportes,e
DECRETO
Nº 5.578 DE
JUNHO
DEnas
2017.
capacidade
no projeto
inicial
para concessão
terísticas organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente em
do Educadorprodutiva,
Físico Ivan aprovado
de Albuquerque
e de seu
representante
Rogédo
podem qualquer
ser executadas
apósseja
aprovação
prévia dos
todasDispõe
as dependências,
garantindo
conforto
térmico, respeitadas
rio registro,
Aparecidosó
Cardoso,
ocorrência,
de que natureza
for,
sobre suplementação
de ocrédito
orçamentário.
novos
projetos
pelo
S.I.M.físico, material ou moral, sua, dos particias peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis e também para a
inclusive
os danos
de ordem
mantença
livres
de fungos,Prefeita
mofos,Municipal
bolores,degases
Art.
Satisfeitas
as exigências
fixadas
para odaRegistro
será
pante
ou12.
de terceiros,
observado
no decorrer
do prazo
autorização.
FÁBIAde
DAambientes
SILVA PORTO
ROSSETTI,
Santae
outros;
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
Isabel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, de
V- possuir
pisos
e paredes
e divisórias
Art.
estabelecimento
que
interromper seu
Art. 13.
3º. AOpresente
autorização
é intransferível,
feitafuncionamento
a título precário
acordo
com a Lei
n. 2.852
de 04 de
maio 2017.vedadas, lisas, de cor
clara, com cantos arredondados com acabamento liso e impermeável
por
espaço
a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
e pelo
prazo superior
acima mencionado.
que permitam
limpeza e higienização, livres de trincas,
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
D E C R E aT devida
A:
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
instalações
e equipamentos.
Art. 4º. Este
Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
dificulte
higienização
e que permita
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultraArt. ou
1º. torne
Fica aimpossível
Diretoria dea devida
Contabilidade
da Prefeitura
Municipal,o
ingresso
deaanimais
passar
a 24 (vinte
e quatro)
mesesIsabel,
poderá05ser
o respectivo
Prefeitura
Municipal
de Santa
decancelado
junho de 2017.
autorizada
efetuar sinantrópicos;
a transposição suplementar de crédito orçamenVItodas as dependências,
especialcategorias
área de
registro, ao critério do S.I.M.
tário
nopossuir
valor de em
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)em
seguintes
manipulação,
forro de material resistente a umidade e a vapores,
Registrada
e publicada
na Secretaria Geralpertencentes
de Gabinete,ana
data
Art.
14. Tratando-se
de estabelecimentos
mesma
de programação:
construídos de modo a evitar o acúmulo de sujeira e contaminação,
supra. e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
empresa
de fácil
limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispenI – ORIGEM
FÁBIA
DA SILVA
PORTO
ROSSETTI que possam
nos casos
em que a –cobertura
proporcionar
vedação a
sando-se apenas
a construção
isolada
de dependências
12.3610023.2300
Manutenção
dos Serviçosperfeita
Educacionais.
PREFEITA MUNICIPAL
entrada
de poeiras,
sujidades,
incluindo
os sinantrópicos
ser comuns.
3.1.90.13
(089 01
200 01) – animais
Obrigações
Patronais.....R$
20.000,00e
4.4.90.52 (098 05 200 02) – Equipamentos e Material
VALESCA CASSIANO SILVA
Permanente...............................................................R$ 50.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Edição nº 377 de 30 de março
de 2016 - tiragem: 1000 exemplares
II – DESTINO
– Manutenção
dos Serviços
Educacionais. 73
Produzido pela Editora M.O.D.A Silva12.1220023.2300
Editora jornalística-ME
- CNPJ
-10.763.052/000101 200 01) – Outros
Serviços
RuaJUNHO
Abrão Antonio
Benedito, 1043.3.90.39
- Igaratá(078
- Diagramação
- André
LuizdeFerreira
DECRETO Nº 5.577 DE 07 DE
DE 2017.
- PJ............................................................R$
20.000,00
Prefeitura Municipal deTerceiros
Santa Isabel
- Assessoria de Imprensa
12.3610023.2300 – Manutenção dos Serviços Educacionais
Dispõe sobre suplementação de crédito orçamentário.
3.3.90.39 (094 05 200 02) – Outros Serviços de
TÍTULO II
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E ENTREPOSTOS
CAPÍTULO I
DO REGISTRO
Fernando
Centro
Santa Isabel
(SP), onofuncionamento
período das 15h00
Art. 7º.Lopes,
Depende
de de
registros
no S.I.M.
dos
às 22h00 horas
do dia 11/06/2017, sob a responsabilidade de Eduardo
seguintes
estabelecimentos:
Nunes
de Moraes Neto,
portadordedo
RG nº 50.797.870-5
do CPF/
I- matadouros
frigoríficos
bovinos,
suínos, aves ee coelhos,
MF 488.332.008-17,
na Rua das
Orquídeas, aprovadas
nº 232, Bairro
caprinos
e ovinos e residente
demais espécies
devidamente
para
Éden,
Santade
Isabel
– SP, CELULAR
(011) 9-4449-2018,
para fins
oNovo
abate,
fábricas
conservas,
charqueadas,
fábricas de produtos
de realizaçãoentrepostos
de “AME – Amigos
da Música
Eletrônica”,
excluindo-se
o
gordurosos,
de carnes
e derivados
e fábricas
de produestacionamento
de veículos
em cima da praça pública.
tos
de origem animal
não comestíveis;
II- postos de leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
Art. 2º. É dedeexclusiva
responsabilidade
de seu representante,
beneficiamento
leite e entreposto
de laticínios;
Eduardo
Nunes de Moraes
Neto,e fábricas
portador de
do conservas
RG nº 50.797.870-5
e
III- entrepostos
de pescado
de pescado;
do IVCPF/MF
488.332.008-17,
residente
no mesmo
endereço
entrepostos
e fábricas
de produtos
derivados
de supra,
ervas,
qualquer ocorrência,
sejafrutas
de que
natureza
inclusive os
danos dee
condimentos,
vegetais,
e as
bebidasfor,
artesanais,
alcoólicas
ordem pessoal, material
ou moral,
observado
decorrer do prazo da
não-alcoólicas,
autorizadas
a produção
pelanolegislação;
autorização.
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,

DECRETOS

30/06/2017
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e outros;Terceiros - PJ.........................................................R$ 50.000,00
VII- dispor de dependências e instalações mínimas, respeitadas
I – ORIGEMa que se destina, para recebimento, industrialização,
as finalidades
08.1220015.2501
– Programa
de Trabalho.
manipulação,
embalagem,
depósito
e expedição de produtos comes4.4.90.51
01 510 00)
Obrasdee paredes totais das destinadas
tíveis,
sempre(156
separados,
por–meio
Instalações.............................................................R$
10.000,00
ao preparo
de produtos não comestíveis;
II – DESTINO
VIIIdispor de mesas com revestimento liso, resistente e
3.3.90.39 (155
510trabalhos
00) – Outros
de
impermeável
para01 os
deServiços
manipulação
e preparo de
Terceiros - PJ.........................................................R$
10.000,00
matérias-primas
e produtos comestíveis, de forma a permitir
fácil
e perfeita higienização sendo permitidas as construídas em alvenaria
Art.que
2º. devidamente
Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
desde
revestidas;
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
Prefeitura
Municipal
de Santa Isabel,
09 de junho de
depósitos
diversos,
separados,
preferentemente,
do 2017.
corpo industrial;
FÁBIA
DA SILVA
PORTO
ROSSETTI
X- dispor
de tanques,
caixas,
bandejas
e quaisquer outros
PREFEITA
MUNICIPAL
recipientes de material
impermeável,
de superfície lisa e de fácil
lavagem e higienização;
SERGIO EDUARDO SIDORCO
XI –SECRETÁRIO
dispor de rede MUNICIPAL
de abastecimento
de água para atender
DE FINANÇAS
satisfatoriamente todas as necessidades do trabalho industrial e as
demais
dependências
que necessitem;
Registrada
e publicada
na Secretaria Geral de Gabinete, na data
XIIdispor
de
água
fria abundante e, quando necessário, de
supra.
instalações de vapor e água quente, em todas as dependências de
manipulação e preparo,
só de produtos
como de subprodutos
MARIAnão
ANGELA
SANCHES
nãoSECRETÁRIA
comestíveis; MUNICIPAL GERAL DE GABINETE
XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com
ligação a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento com
retenção
de resíduos
e corposDE
flutuantes
adequado
DECRETO
Nº 5.579,
13 DEe dispositivo
JUNHO DE
2017.que
evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais;
XIVconforme
legislação
específica,
de vestiários
Altera dispor,
a Comissão
Gestora
do PRODESI
- Programa
de Desen-e
instalaçõesEconômico
sanitárias adequadamente
de dimensões
em
volvimento
do Município de instaladas,
Santa Isabel,
criada pela eLei
número proporcional
instaladas
separadamente para
Complementar
nº 182, deao26pessoal,
de novembro
de 2015.
cada sexo, com acesso indireto as dependências industriais, quando
localizadas
emSILVA
seu corpo;
FÁBIA DA
PORTO ROSSETTI, Prefeita Municipal de Santa
XVEstado
– possuir
janelas
portas
providas
de telas milimétricas;
Isabel,
de São
Paulo,e no
uso de
suas atribuições
legais;
XVI- possuir, quando necessário, instalações de frio com
câmaras
que se fizerem necessárias, em número e área
D E Ce antecâmaras
R E T A:
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
XVIIde equipamento
e adequado
aos trabaArt. 1º.dispor
A COMISSÃO
GESTORAnecessário
DO PRODESI
- PROGRAMA
DE
lhos, obedecidos os princípios
da técnica
industrialDE
e facilidade
de
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
DO MUNICÍPIO
SANTA ISAhigienização,
facultativo
o aproveitamento
preparo
de
BEL,
vinculada sendo
à Secretaria
de Governo
e Administração,e criada
pela
subprodutos
não nº
comestíveis;
Lei
Complementar
182, de 26 de novembro de 2015, passa a ter a
XIII-composição:
dispor, quando necessário, de equipamento gerador de
seguinte
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
instalado
dependência
externa;
JOSÉ em
CARLOS
CARDOSO
DOS SANTOS JUNIOR – RG. nº
XIX- dispor de dependências para armazenamento de combus24.840.475-1;
tívelMARIA
usadoESTER
na produção
de vapor,
deLIMA
acordo
com
legislações
DE BARROS
JESUS
– RG
nº. as
18.281.865-2;
vigentes;
WALTER CESAR RIBEIRO – RG nº. 22.102.620-4;
XXdispor
de depósitos
para ingredientes, embalaTATIANE
KAYOKO
SAITOadequados
– RG nº. 28.682.477-2;
gens,
continentes, MACHADO
materiais ou
produtos
de limpeza; e,
ALEXSANDRO
– RG
nº. 25.612.453-X.
XXI- o estabelecimento que não possuir equipamento de
aproveitamento
e preparo
de subprodutos
nãodacomestíveis
deverá
Art. 2º. Caberão
a Presidência
e a Secretaria
Comissão Gestora
darPRODESI,
destino a àestes
rejeitos
de forma
causadora
poluição
do
primeira
e à segunda
dasnão
pessoas
acimade
nomeadas,
ambiental, de acordo com as legislações vigentes.
respectivamente.
Parágrafo único. É proibido o emprego de utensílios em geral,
tais Parágrafo
como: gamelas,
bandejas,
mesas, tanques,
equipamentos
único. Nos
casos de impedimento
ou falta,
a Presidênciae
outros,
com ângulosidades
será
ocupada
pelo Secretário.ou frestas, confeccionados em material
rústico ou qualquer outro material ou forma que não permita perfeita
higienização.
Art. 3º. No desempenho de suas funções a Comissão Gestora do
Art.19.observará
Nos locais
que se fabriquem,
beneficiem,
preparem
PRODESI,
asem
Legislações
Federal e Estadual
e terá,
dentre
ou acondicionem
e subprodutos
deexigir,
origem
animal,
outras,
as atribuiçõesprodutos
de observar,
opinar, analisar,
realizar
e so-é
proibido
terem
em depósito
substâncias
nocivas
à saúde
ou que
licitar
perícias
técnicas,
emitir pareceres
e decidir
sobre
os benefícios
possam servirnapara
alterar, adulterar,
fraudar
produto.
mencionados
Lei Complementar
nº 182,
de 26ou
defalsificar
novembroode
2015.
CAPÍTULO II
DA
DOS
Art. HIGIENE
4º. Os membros
daESTABELECIMENTOS
Comissão Gestora do PRODESI desempeArt.suas
20. Todas
dependências
equipamentos
dos estabelenharão
funçõesassem
prejuízo daseatribuições
pertinentes
a seus
cimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
cargos.
durante e após a realização dos trabalhos de rotina e industriais,
dando-se
devido
destino
às águas
servidas
e residuais,
de acordo
Art. 5º.o Este
Decreto
entra
em vigor
na data
da sua publicação,
com a legislação
ambiental pertinente,
emem
especial,
Complerevogando-se
as disposições
em contrário,
especiala oLei
Decreto
nº
mentardenº19173,
de 19 de
de2017
Dezembro
de nº.
2014,
Código
Meio
5.515,
de janeiro
e Decreto
5.563,
de 15 de maio
Ambiente
de
2017. de Santa Isabel e seus regulamentos.
Art.21. 0s maquinários, carros, tanques, vagonetes, caixas,
mesas,
demaisMunicipal
materiais
utensílios
Prefeitura
deeSanta
Isabel,serão
13 deconvenientemente
junho de 2017. marcados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
comestíveisFÁBIA
e os usados
no transporte
ou depósito
de produtos não
DA SILVA
PORTO
ROSSETTI
PREFEITA
MUNICIPAL
comestíveis, ou ainda
utilizados na
alimentação de animais, usandose as denominações COMESTÍVEIS e NÃO COMESTÍVEIS.
NOELY DEequipamentos,
SOUZA COSTA
Art. 22. As instalações,
móveis, utensílios e
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE GOVERNO
E
maquinários
devem ser mantidos
em condições
higiênico-sanitárias
ADMINISTRAÇÃO

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
TIAGO na
PIERRE
LIMA
DOS
SANTOS
utensílios utilizados
indústria,
devem
ser lavados
diariamente ou
MUNICIPAL
TURISMO
E
quantas SECRETÁRIO
vezes forem necessárias
para DE
mantença
das condições
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório o uso de produtos saneantes
e domissanitários devidamente registrados nos órgãos competentes. Registrado e publicado na Secretaria de Gabinete, na data supra.
Art. 24. Os estabelecimentos em todas as dependências devem
MARIA ANGELA SANCHES
ser mantidos
livres de
animais sinantrópicos
ou GABINETE
quaisquer outros
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
GERAL DE
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
a desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
empresa especializada e devidamente registrada ou licenciada no
DECRETO
Nº 5.580 DE 14 DE JUNHO DE 2017.
órgão
competente.
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
Altera
o Decretoenº
5.568,legislações
de 26 de maio
de 2017,
sobre
consta
em Portaria
demais
vigentes
noque
quedispõe
se refere
ao
a operação
de carga
e descarga
de EPI’s,
mercadorias
no perímetro
urbano
asseio
e estética,
uniformes,
uso de
higienização
e antissepsia
do município.
das
mãos e condutas durante a manipulação.
Art. 26. O pessoal que manipula produtos condenados ou
FÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI, Prefeita Municipal de Santa
trabalhe em necrópsias fica obrigado a desinfetar as mãos, instruIsabel, Estado de São Paulo, usando das atribuições que são conferimentos e vestuários, com antissépticos apropriados.
das pelos artigos 101 e 118, § 4º da Lei Orgânica do Município, e;
Art. 27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
área que não seja destinada para tanto, bem como manter produtos,
D E C R E T A:
objetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencentes à finalidade da dependência em que se encontrarem.
Art. 1º. Fica alterado o Decreto nº. 5.568, de 26 de maio de 2017,
Art. 28. É proibido empregar na coleta e embalagem de matériasonde passa a ter a seguinte redação:
primas e produtos usados na alimentação humana, vasilhames de
cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2%
Art. 1º. A operação de carga e descarga de mercadorias no pe(dois por cento) de chumbo ou que apresente estanhagem defeiturímetro urbano do município deverá ser realizada apenas no horário
osa, ou qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa
compreendido das 20h00 horas às 11h00 horas, de 2ª feira a sábado.
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
Art. 29. Em caso algum é permitido o acondicionamento de
§1º. Aos domingos e feriados a operação poderá ser realizada limatérias-primas e produtos destinados a alimentação humana em
vremente.
carros, recipientes ou continentes que tenham servido para produ§2º. O perímetro urbano mencionado no “caput” do artigo 1°, comtos não comestíveis.
preende das seguintes vias:.
Art. 30. O S.I.M. poderá exigir em qualquer ocasião, desde que
julgue necessário, a execução de quaisquer medidas higiênicoArt. 2º. Os demais itens permanecem inalterados.
sanitárias nos estabelecimentos, áreas de interesse, suas dependências e anexos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
Prefeitura Municipal de Santa Isabel, 14 de junho de 2017.
CAPÍTULO I
DOS ESTABELECIMENTOS
DE CARNES
E DERIVADOS
FÁBIA DA SILVA PORTO
ROSSETTI
Art. 31. Os estabelecimentos
de carnes e derivados são classiPREFEITA MUNICIPAL
ficados em:
I- matadouro-frigorífico
bovinos; SILVA
VALESCA de
CASSIANO
II- matadouro-frigorífico
de suínos;
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE ASSUNTOS JURÍDICOS
III- matadouro-frigorífico de aves e coelhos;
IVmatadouro-frigorífico
de caprinos
e ovinos;na data supra.
Registrado
e publicado na Secretaria
de Gabinete,
V- matadouro-frigorífico de bovinos e suínos;
ANGELA SANCHES
VI- fábrica deMARIA
conservas;
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
GERAL DE GABINETE
VIIfábrica de produtos
gordurosos;
VIII- fábrica de produtos derivados não comestíveis;
IX- entrepostos de carnes e derivados;
DECRETO
Nº 5.581 DE 19 DE JUNHO DE 2017.
X- charqueadas.
§1º. Entende-se por "matadouro-frigorífico" o estabelecimento
Dispõe sobre suplementação de crédito orçamentário.
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adequados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservaFÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI, Prefeita Municipal de Santa
ção das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
Isabel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, de
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
acordo com a Lei n. 2.852 de 04 de maio 2017.
adequadas.
§2º. Entende-se por "fábrica de conservas" o estabelecimento
D E C R E T A:
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
sala de matança anexa, e que em qualquer dos casos seja dotada de
Art. 1º. Fica a Diretoria de Contabilidade da Prefeitura Municipal,
instalações de frio industrial adequadas e aparelhagem para o
autorizada a efetuar a transposição suplementar de crédito orçamenpreparo de subprodutos não comestíveis.
tário no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) seguintes
§3º. Entende-se por "fábrica de produtos gordurosos" o estabecategorias de programação:
lecimento destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, excluída a manteiga, adicionadas ou não de matérias primas de origem
I – ORIGEM
vegetal.
04.1220006.2008 – Manutenção Secretaria Municipal de Finanças.
§4º. Entende-se por "fábrica de produtos derivados não comes3.3.90.30 (052 01 110 00) – Material de Consumo......R$ 66.083,84
tíveis" o estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos
3.3.90.39 (055 01 110 00) – Outros Serviços de
de animais de várias procedências, para o preparo exclusivo de
Terceiros - PJ.............................................................R$ 51.000,00
produtos utilizados na alimentação não humana.
4.4.90.52 (058 01 110 00) – Equipamentos e Material
§5º. Entende-se por "entreposto de carnes e derivados" o
Permanente..............................................................R$ 82.916,16
estabelecimento destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
II – DESTINO
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
27.8120038.2025 – Manutenção da Secretaria de Esportes e Laderivados resfriados ou congelados das diversas espécies de açouzer.
gue e outros produtos animais.
3.1.90.11 (237 01 110 00) – Vencimentos e Vantagens
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produFixas - PC..............................................................R$ 27.003,30
za charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
3.3.90.30 (239 01 110 00) – Material de Consumo......R$ 82.916,16
o aproveitamento integral e perfeito de todas as matérias-primas.
3.3.90.39 (242 01 110 00) – Outros Serviços de

3
4

Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
Terceiros
- PJ.........................................................R$
a base
óssea correspondente
e que procede dos animais39.080,54
abatidos
01 110 00) – Obras e Instalações.......R$ 51.000,00
sobre4.4.90.51
inspeção(243
veterinária.
§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
I – ORIGEM
"carne"
(matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
12.3630023.2300
– Manutenção
dos vasos,
Serviçosgânglios,
Educacionais
despojadas
de gordura,
aponeuroses,
tendões e
3.3.90.36 (113 01 110 00) – Outros Serviços de
ossos.
Terceiros
- PF...........................................................R$
10.000,00
§2°.
Considera-se
"miúdos" os órgãos e vísceras dos animais
de
II – DESTINO
açougue,
usados na alimentação humana, além dos pés, mãos e
3.3.90.39 (114 01 110 00) – Outros Serviços de
cauda.
Terceiros
PJ...........................................................R$
10.000,00e
Art.
33. O- animal
abatido, formado das massas musculares
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
Art. torácicas
2º. Este Decreto
entra emtecnicamente
vigor na data de
sua publicação.
vísceras
e abdominais
preparado,
constitui
a "carcaça".
Prefeitura
Municipal
Santade
Isabel,
19 de junho
de 2017.
§1º.
Nos suínos,
paradeefeito
reinspeção,
desde
que venham
acompanhados dos respectivos certificados de inspeção, as suas
FÁBIA
DAincluir
SILVAoPORTO
ROSSETTI
carcaças podem
ou não
couro cabeça
e pés.
PREFEITA
MUNICIPAL
§2°. A "carcaça" dividida ao longo da coluna vertebral dá as
"meias carcaças"SERGIO
que, subdivididas
por um
corte entre duas costelas,
EDUARDO
SIDORCO
dão os "quartos"
anterioresMUNICIPAL
ou dianteiros eDE
posteriores
ou traseiros.
SECRETÁRIO
FINANÇAS
Art. 34. A simples designação "produto", "subproduto" "mercadoria"
ou "gêneros”,
significa
para efeito
que se trata
de
Registrada
e publicada
na Secretaria
Gerallegais,
de Gabinete,
na data
produto
supra. previsto no artigo 3º, deste Decreto.
Seção I
Do Funcionamento
de Estabelecimentos
de Carnes e Derivados
MARIA
ANGELA SANCHES
Art.
35. Os estabelecimentos
carnes DE
e derivados
devem
SECRETÁRIA
MUNICIPALde
GERAL
GABINETE
satisfazer as seguintes condições, além das comuns para todos os
estabelecimentos:
DECRETO
Nº 5.582,
2017.
I- serem localizados
em DE
área22
emDE
áreaJUNHO
aprovadaDE
pelo
Plano
Diretor Estratégico de Santa Isabel, afastado dos limites das vias
Autoriza
o usocom
de bem
público de
queObras
menciona
a título precário
públicas
de acordo
os Códigos
e de Posturas
vigentes,e
gratuito. de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
dispondo
dos equipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
FÁBIAàDA
SILVA PORTO
Prefeita Municipalededemais
Santa
adequada
manipulação
dasROSSETTI,
carcaças higienicamente,
Isabel, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confematérias-primas;
ridas
artigo
e 118,
§ 4°pocilgas
da Lei Orgânica
Município;
II-pelo
dispor
de 111
currais
e/ou
cobertasdoconvenientemente
pavimentadas e providas de bebedouros;
D Edispor,
C R E TnoA:caso de estabelecimento de abate, de meios que
IIIpossibilitem a lavagem e a desinfecção dos veículos utilizados nos
Art. 1°. dos
Ficaanimais,
autorizado
o uso dalegislação
área de 1.200,00
m² (mil e duzentransportes
segundo
vigente;
tosIV–
metros
quadrados),
aopara
Município,
na Rua
Presidente
dispor
de locaispertencente
apropriados
separação
e isolamento
Castelo
Branco,
próximo ao nº 320 (UPA), para a realização de esde
animais
doentes;
petáculos
circenses,
a serem
VITORIA’S CIRCUS,
V- dispor,
de acordo
com aapresentados
classificaçãopelo
do estabelecimento,
de
com o nome empresarial
desuficientemente
REX SANTURIO LTDA
- ME,
inscrita
sob oo
dependências
de matança
amplas
para
permitir
CNPJ nº.
07.477.497/0001-82,
representadooperações,
por FRANCISCO
HENRInormal
desenvolvimento
das respectivas
com disposiQUE que
CHULVIS,
da Carteira
de Identidade
n°. 4684244
tivos
evitemportador
o contato
das carcaças
com o piso
ou entreSSPsi, e
-SC, CPF/MF sob o evitemn°contato
046.151.706-02,
pelo prazo
10 (dez)
preferencialmente
manual direto
dosdeoperários
dias, para
os dias 23/06/2017
02/07/2017.
durante
a movimentação
dasamesmas;
VI- dispor, nos estabelecimentos de abate, de dependências para
Parágrafo único.
A autorizatária,
qualificada
no caput, ficará
obrigao esvaziamento
e limpeza
dos estômagos
e intestinos,
a manipulada adededicar
à assistência
um dosvísceras
dias de comestíveis;
seus espetáculos no
ção
cabeças
e línguas esocial
das demais
Município,
do seguinte
modo:com este Decreto, de graxaria para o
VII- dispor,
de acordo

aproveitamento de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
I - No diadedefinido,
preçode
desala
cada
somente
comestíveis,
câmaraso frias,
deingresso
desossa,consistirá
de dependências
na doação de necessárias
1 kg de alimento
não perecível,
feita no ato
da entrada. e
tecnicamente
à fabricação
de produtos
de salsicharia
II - Todos
os alimentos
arrecadados
diae ressalga
serão entregues
ao
conservas,
de depósito
e salga
de couros, nesse
de salga
e secagem
Fundo
Social
de Solidariedade
do Município
de Santa Isabel,
para doade
carne,
de depósito
de subprodutos
não comestíveis
e de depósitos
ção à população
carente.à capacidade do estabelecimento;
diversos,
proporcionais

VIII- dispor de equipamento completo e adequado, tais como:
Art. 2º. A mesas,
empresacarros,
autorizatária
deverá
providenciar
até o dia 22 de
plataformas,
caixas,
estrados,
pias, esterilizadores,
de utilizados
2017 o Alvará
Funcionamento
acompanhado
das autoriza-e
ejunho
outros
emdequaisquer
das fábricas
de recebimento
ções e licenças pertinentes.
industrialização
da matéria-prima e do preparo de produtos, em
número suficiente e construídos com material que permita fácil e
Art.higienização;
3°. É de exclusiva responsabilidade da autorizatária toda e
perfeita
qualquer
ocorrência,
seja de que natureza
for, inclusive
com relação de
ao
IX- possuir
dependências
específicas
para higienização
gerenciamento
organização
do evento
a ser
realizado,
assim comcomo
carretilhas
e/ouebalancins,
carros,
gaiolas,
bandejas
e outros
danos de de
ordem
material,
e moral,
sua e de terceiros, observaponentes
acordo
com pessoal
a finalidade
do estabelecimento;
do Xno decorrer
do prazo
da autorização,
cabendo
a Prefeitura
Municipal
dispor de
equipamento
gerador
de vapor
ou similar
com
tão somentesuficiente
o apoio logístico
de conservação.
capacidade
para as enecessidades
do estabelecimento, bem

como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
Art. 4°. Findo
o prazo estipulado no artigo 1°, a autorizatária deverá
manipulação
e industrialização.
desocupar
área, reparar os danos
em asfalto
virtude
postese
§1º. Osa estabelecimentos
destinados
aoem
abate
dedos
AVES
e
hastes
de
armação
do
circo,
entregando-a
livre
de
coisas
e
pessoas,
COELHOS devem satisfazer as seguintes condições específicas:
sobI)pena
de arcar
com medidas
judiciaispara
cabíveis.
dispor
de plataforma
coberta
recepção dos animais,

protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
Art. 5º. A autorização aqui contemplada é intransferível.
solares;
II) dispor de mecanismo que permita realizar as operações de
Art. esfola,
6°. Os representantes
da de
autorizatária
responderão
sangria,
evisceração e legais
preparo
carcaça “toilete”
comsoas
lidariamente
com
ela
por
todas
as
obrigações
previstas
neste
Decreto.
aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de
Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

2
5
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como,
os padrões
de qualidade,
e segurança
higiênica,
Prefeitura
Municipal
de Santaconformidade
Isabel, 22 de junho
de 2017.
sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
área da alimentação,
aos consumidores,
FÁBIA DAdestinados
SILVA PORTO
ROSSETTI visando a
proteção da saúde pública.
PREFEITA MUNICIPAL
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
serão
aplicadose publicado
em todas na
as Secretaria
etapas dode
processo
dena
produção,
nas
Registrado
Gabinete,
data supra.
propriedades rurais, produção artesanal, estabelecimentos industriais, meios de manipulação
e transporte.
MARIA ANGELA
SANCHES
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
GERALde
DE
GABINETE
Art. 3º. A Inspeção
Sanitária e Industrial
Produtos
de Origem
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Agropecuário, através do Serviço de Inspeção
Municipal – S.I.M. e abrange:
DECRETO
5.583, DE
26 DE
JUNHO
2017.
I- os animaisNº
destinados
ao abate,
seus
produtos,DE
subprodutos
e matérias primas;
Concede
subvenção
entidade que menciona e dá outras proviIIo pescado
e seusàderivados;
dências.
III- o leite e seus derivados;
IV- os ovos e seus derivados;
FÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI, Prefeita Municipal de Santa
V- o mel de abelha, a cera e seus derivados; e,
Isabel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, de
VI- os demais produtos artesanais quando autorizados pela
acordo com o artigo 4º, da Lei nº. 2.692 de 22 de Novembro de 2012.
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art. 4º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
D E C R E T A:
Animal e os demais produtos Artesanais autorizados pela legislação, abrange ainda:
Art. 1º. Fica concedido à entidade “LAR DO VELHINHO PROFESI- as condições de higiene e sanitárias dos estabelecimentos
SORA LAURA FRUGOLI”, a título de subvenção no corrente exercício,
registrados;
o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser distribuído mensalII- a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição
mente no valor proporcional de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de Julho
das águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
a Setembro de 2017.
escoamento das águas residuais;
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
Art. 2º. A comprovação da aplicação dos recursos recebidos pela
IV- as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo,
entidade deverá ser entregue à Coordenadoria de Contabilidade desta
acondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
Prefeitura Municipal e a Secretaria de Assistência e Promoção Social
produtos de origem animal e suas matérias-primas, adicionadas ou
até o último dia útil do mês de outubro de 2017.
não de produtos vegetais;
V- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
revogando-se as disposições em contrário.
acordo com os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
Prefeitura Municipal de Santa Isabel, 26 de junho de 2017.
científicas aprovadas;
VII- a classificação
produtos
e subprodutos,
de acordo com
FÁBIA DA de
SILVA
PORTO
ROSSETTI
os tipos e padrões previstos
neste
Decreto, na Legislação Federal
PREFEITA
MUNICIPAL
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas científicas aprovadas;
SERGIO EDUARDO SIDORCO
MUNICIPAL
DE FINANÇAS
VIII-SECRETÁRIO
as matérias-primas
nas fontes produtoras
e intermediárias;
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
LEDA
APARECIDA DA
COSTAquando
MONTEIRO
químicos
das matérias-primas
e produtos,
houver necessiMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
dade;SECRETÁRIA
e,
PROMOÇÃO SOCIAL
X- os meios de transportes de animais vivos, dos produtos
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Registrado e publicado na Secretaria o Gabinete, na data supra.
Art. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
Funcional fornecida
pelaANGELA
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
MARIA
SANCHES
e Desenvolvimento
siglaGABINETE
S.I.M., o número
SECRETÁRIAAgropecuário
MUNICIPALcontendo
GERALa DE
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
§1º. É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
DECRETO
Nº 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 2017.
atividades
profissionais.
§2º. Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
Concedeo acesso
subvenção
à entidade
que emenciona
e dá
outras
provi-as
concedido
amplo
e irrestrito
a qualquer
hora,
a todas
dências.
dependências e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
DA SILVA
PORTO ROSSETTI,
Prefeita Municipal
de Santae
são FÁBIA
mantidos,
depositados
e comercializados
produtos
Isabel,
Estadodedeorigem
São Paulo,
usando
de suas
subprodutos
animal
que versa
esteatribuições
Decreto. legais, de
acordo
o artigo 4º,poderão
da Lei n.ser
2.692
de 22 de
Novembro
de 2012. ou
Art.com
6º. Somente
expostos
à venda,
depositados
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
D tenham
E C R E sido
T A: previamente registrados no órgão federal, estaIdual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
Art.tenham
1º. Ficasido
concedido
à entidade
“LAR SÃO
VICENTE DEimporPAUIIembalados,
reembalados,
transportados,
LO”,
título
de subvenção
no corrente exercício,
o montante
de R$
tadosaou
vendidos
por estabelecimentos
sob regime
de inspeção
no
15.000,00
(quinzecompetente;
mil reais), a ser distribuído mensalmente no valor
referido serviço
proporcional
de R$
5.000,00
(cinco
mil reais),
de Julho a Setembro
de
III- tenham
sido
rotulados
segundo
as disposições
das legisla2017.
ções vigentes; e,
IV- obedeçam na sua composição o padrão de qualidade deterArt. 2º.
A comprovação
da aplicação dos recursos recebidos pela
minado
na legislação
vigente.
entidade deverá ser entregue à Coordenadoria de Contabilidade desta
Prefeitura Municipal e a Secretaria de Assistência e Promoção Social
até o último dia útil do mês de Outubro de 2017.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Santa Isabel, 26 de junho de 2017.

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
TÍTULO II
DO REGISTRO
ESTABELECIMENTOS
FÁBIA DADOS
SILVA
PORTO ROSSETTI INDUSTRIAIS E ENTREPOSTOS
PREFEITA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DO REGISTRO
SERGIO
EDUARDO
SIDORCO
Art. 7º. Depende
de registros
no S.I.M.
o funcionamento dos
MUNICIPAL DE FINANÇAS
seguintesSECRETÁRIO
estabelecimentos:
I- matadouros frigoríficos de bovinos, suínos, aves e coelhos,
caprinos e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
LEDA APARECIDA DA COSTA MONTEIRO
o abate,
fábricas de conservas,
charqueadas,
fábricas de produtos
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
E
gordurosos, entrepostos
de
carnes
e
derivados
PROMOÇÃO SOCIAL e fábricas de produtos de origem animal não comestíveis;
IIpostos de
leite e derivados,
fábrica
de laticínios,
Registrado
e publicado
na Secretaria
o Gabinete,
na datausinas
supra. de
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
III- entrepostos
de pescado
e fábricas
de conservas de pescado;
MARIA
ANGELA
SANCHES
IVentrepostos eMUNICIPAL
fábricas de GERAL
produtos DE
derivados
de ervas,
SECRETÁRIA
GABINETE
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
V- entrepostos
ovos eDE
fábricas
de conservas
e,
DECRETO
Nºde
5.585,
26 DE
JUNHO de
DEovos;
2017.
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
Art.
8º. Ossubvenção
estabelecimentos
comerciais
do Município
de proviSanta
Concede
à entidade
que menciona
e dá outras
Isabel
que
realizem
trabalhos
de
manipulação,
fatiamento,
acondidências.
cionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
animal
devem
possuir
instalações
adequadas
esses de
procediFÁBIA
DA SILVA
PORTO
ROSSETTI,
Prefeitapara
Municipal
Santa
mentos,
e
estarem
devidamente
regulamentados
perante
o
Serviço
Isabel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
de
de
Inspeção
Municipal
ou
demais
órgãos
competentes.
acordo com o artigo 4º, da Lei nº. 2.692 de 22 de Novembro de 2012.
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
paraDaEqual
C R Efoi
T A:concedido, sendo proibida a transferência ou
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
§2º.
requerer aà dispensa
do registro
no caput
Art. Poderão
1º. Fica concedido
entidade “CIDADE
DOreferido
REDENTOR
SOdeste
artigo,
os estabelecimentos
comerciais que manipulam
pequeCIEDADE
BENEFICENTE”,
CNPJ 62.153.176/0001-30,
a título de
subnas
quantidades,
20 (vinte)
Quilogramas
dia e realizam
venção
no correnteaté
exercício,
o montante
de R$ por
45.000,00
(quarentaos
e
trabalhos
de manipulação,
fatiamento,
acondicionamento
e embacinco mil reais),
a ser distribuído
mensalmente
no valor proporcional
de
lagem
dos produtos
de origem
animal.
R$ 15.000,00
(quinze emilsubprodutos
reais), de Julho
a Setembro
de 2017.
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
de Meio
ambiente
e Desenvolvimento
Agropecuário,
através
de
Art. 2º.
A comprovação
da aplicação dos
recursos recebidos
pela
requerimento
abertura
de processo admientidade deverápadronizado,
ser entregue àmediante
Coordenadoria
de Contabilidade
desta
nistrativo
no Protocolo
Geral dade
Prefeitura
Municipal
de Social
Santa
Prefeitura Municipal
e a Secretaria
Assistência
e Promoção
Isabel.
até o último dia útil do mês de outubro de 2017.
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
existentes
obedecer
as em
exigências
nos Códigos
de
Art. 3º.deverão
Este Decreto
entra
vigor naprevistas
data de sua
publicação,
Obras
e
de
Posturas
vigentes,
no
Plano
Diretor
Estratégico
do
revogam-se as disposições em contrário.
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
Paulo,
Lei Estadual
nº 10.083,
23 de26Setembro
de2017.
1998, e suas
Prefeitura
Municipal
de Santade
Isabel,
de junho de
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
Região Metropolitana
deSILVA
São Paulo,
Leis Estaduais
nº 898/75, 1172/
FÁBIA DA
PORTO
ROSSETTI
76 e 9866/97 e outrosPREFEITA
Diplomas Legais
que venham constituir nosso
MUNICIPAL
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica da Área de
Proteção e Recuperação
Mananciais
do Jaguari – APRM DO
SERGIO dos
EDUARDO
SIDORCO
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
JAGUARI,
preconizada no
artigo 18, daDE
LeiFINANÇAS
Estadual nº 9866, de
28 de novembro de 1997.
LEDAúnico.
APARECIDA
DA COSTA
MONTEIROnos estaParágrafo
Qualquer ampliação
ou remodelação
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA
belecimentos
registrados,
referentes DE
às suas
dependências Eou insPROMOÇÃO
SOCIAL
talações, somente poderão
ser realizadas
após aprovação prévia dos
projetos pelo S.I.M.
Registrado
e publicado
na Secretaria
o Gabinete,
nade
data
supra. e
Art.
11. Quaisquer
alterações
de fluxo
sanitário,
produção
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
MARIA ANGELA SANCHES
do registro,
só podem
ser executadas
após aprovação
prévia dos
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
GERAL
DE GABINETE
novos projetos pelo S.I.M.
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
Art. 13. O estabelecimento
que
interromper
seu funcionamento
DECRETO
Nº 5.586 DE
26
DE JUNHO
DE 2017.
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
atividades
inspeção prévia
de todas
suas dependências,
Dispõe mediante
sobre suplementação
de crédito
orçamentário.
instalações e equipamentos.
Parágrafo
a interrupção
do funcionamento
ultraFÁBIA DAúnico.
SILVA Quando
PORTO ROSSETTI,
Prefeita
Municipal de Santa
passar
24 (vinte
quatro)
meses
poderá
ser cancelado
o respectivo
Isabel, aEstado
de eSão
Paulo,
usando
de suas
atribuições
legais, de
registro,
ao acritério
do S.I.M.
acordo com
Lei n. 2.852
de 04 de maio 2017.
Art.
de estabelecimentos pertencentes a mesma
D E14.
C RTratando-se
E T A:
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
respeitada,
uma, de
a classificação
lhe couber,
dispenArt. 1º. para
Fica acada
Diretoria
Contabilidadeque
da Prefeitura
Municipal,
sando-se
a construção
isolada
de dependências
possam
autorizadaapenas
a efetuar
a transposição
suplementar
de créditoque
orçamentáser
comuns.
rio no
valor de R$ 358.024,41 (trezentos e cinquenta e oito mil e vinte
e quatro reais e quarenta e um centavos) seguintes categorias de programação:

30/06/2017
30/03/16

CAPÍTULO II
DA
TRANSFERÊNCIA
DE REGISTRO
Vantagens
Fixas PC.............................................R$
30.000,00
Art.
15.
Nenhum
estabelecimento
registrado pode ser vendido
II – DESTINO
ou arrendado
sem que–concomitantemente
sejadefeita
a competente
04.1260003.2009
Manutenção da Diretoria
Informática.
transferência
de
responsabilidade
do
registro
para
a
nova
empresa.
3.1.90.11 (020 01 110 00) – Vencimento e
§1º.
No casoFixas
do comprador
ou arrendatário se negar a promover
Vantagens
PC.............................................R$
89.000,00
a transferência, deve ser feita pelo vendedor ou locador imediata
comunicação
escrita ao S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.
I – ORIGEM
§2º.
As
empresas
estabelecimentos
registrados
04.1220006.2008responsáveis
– Manutençãopor
Secretaria
Municipal de
Finanças.
durante
as fases
do01
processamento
da transação
4.4.90.52
(028
110.00) – Equipamentos
e comercial devem
notificar
aos interessados
na compra ou arrendamento a situação
em
Material
Permanente............................................R$
10.000,00
que seII encontram
– DESTINO em face das exigências deste regulamento.
§3º.
Enquanto a transferência
não
efetuar,
continua
respon-e
15.4510065.2056
– Manutenção
dosePlanej.,
Obras,
Urbanismo
sável
pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
Habitação.
empresa
em nome
da 110
qual00)
esteja
registrado.
3.3.90.39
(069 01
– Outros
Serviços de
§4º.
No caso
do vendedor ou locador ter feito a comunicação
Terceiros
– PJ.......................................................R$
5.000,00a
que se04.1220008.2044
refere o §1º, e o comprador
ou
locatário
não
apresentar
dentro
– Manutenção da Secretaria de Assuntos
Jurído
prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
dicos.
respectiva
transferência,
suspenso
registro do
3.3.90.39
(328 01 110é00)
– Outroso Serviços
de estabelecimento,
o qualTerceiros
só será –restabelecido
depois de cumprida a exigência
legal.
PJ.......................................................R$
5.000,00
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
dos imóveis
e realizada a transferência do registro, a nova empresa
I – ORIGEM
é obrigada
a
cumprir
as exigências
formuladas ao responsável
08.2410015.2501todas
– Programas
de Trabalho.
anterior,
sem prejuízo
de 06)
outras
que venham
3.3.90.39
(163 05 500
– Outros
Serviços adeser determinadas.
Art.
16. O –processo
de transferência deve obedecer no
que lhe
Terceiros
PJ.......................................................R$
20.250,00
for aplicável,
ao mesmo
critério estabelecido
08.2430015.2501
– Programas
de Trabalho. para o registro.
TÍTULO
3.3.90.39III
(179 05 500 06) – Outros Serviços de
DAS
CONDIÇÕES
HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS
ESTerceiros
– PJ........................................................R$
23.174,41
TABELECIMENTOS
II – DESTINO
CAPÍTULO
I – Programas de Trabalho.
08.2430015.2501
DO
FUNCIONAMENTO
DOS ESTABELECIMENTOS
3.3.90.39 (176 05 500 06) – Outros
Serviços de
Art.
17. Todo
estabelecimento ou local destinado 43.424,41
ao abate,
Terceiros
– PJ.......................................................R$
recebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
elaboração,
industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
I – ORIGEM
acondicionamento,
e transporte de produtos e
08.2440015.2501armazenamento
– Programas de Trabalho.
subprodutos
origem
animal,
deveráServiços
possuir odeTítulo de Registro
3.3.90.39de(198
02 500
29) – Outros
emitido
pelo S.I.M.
Terceiros
– PJ........................................................R$
6.000,00
Art.
18. O(198
funcionamento
dos estabelecimentos
industriais e
3.3.90.39
02 500 11) – Outros
Serviços de
entrepostos
será licenciado depois de atendido as4.000,00
normas
Terceirossomente
– PJ...........................................................R$
do Plano
Diretor
Estratégico
Santa Isabel
e legislações correlatas
4.4.90.51
(201
02 500.11)de
– Obras
e Instalações.....R$
3.000,00
e as seguintes
condições
básicas
e comuns:
4.4.90.51 (201
02 500.29)
– Obras
e Instalações.......R$ 1.000,00
I-II localizar-se
– DESTINO em pontos distantes de fontes produtoras de
odores
indesejáveis
qualquer
natureza;
3.3.90.30
(193 02de
500
00) – Material
de Consumo.....R$ 14.000,00
II- ser instalado, quando viável, de preferência no centro do
terreno,
devidamente cercado e afastado das vias públicas de acordo
I – ORIGEM
com os
Códigos de Obras
e de Posturas
vigentes,
dispondo de área
10.3020039.2034
– Manutenção
Serviços
de Atend/Ambulâncias.
de circulação
a livre
movimentação
de veículos
3.3.90.39interna
(299 01que
300permita
05) – Outros
Serviços
de
de transporte,
em todas as hipóteses as operações
de
Terceiros – devendo
PJ..........................................................R$
200.000,00
recepção
e expedição realizar-se no interior do terreno;
II – DESTINO
IIIdispor(296
de 01
fontes
e/ou
redes de
deConsumo....R$
abastecimento200.000,00
de água
3.3.90.30
300 05)
– Material
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
laboratório
reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
I – ORIGEM
análises
e em volume
suficiente eSec.
capaz
de atender
todas
as
20.1220037.2011
– Manutenção
de Meio
Ambiente
e Des.
necessidades
Agropecuário.sanitárias do estabelecimento;
IVdispor(353
de luz
natural– eObras
artificial
abundantes, devendo
ser
4.4.90.51
01 110.00)
e Instalações.........R$
800,00
uniformes
sem(354
ofuscamento
não ocorrere alteração
4.4.90.52
01 110.00) para
– Equipamentos
Material nas características
organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente
em
Permanente................................................................R$
800,00
todasIIas
dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
– DESTINO
as peculiaridades
cabíveis e também
para a
3.3.90.30 (348de
01 ordem
110 00) tecnológica
– Material de Consumo......R$
1.600,00
mantença de ambientes livres de fungos, mofos, bolores, gases e
outros;
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
V- possuir pisos e paredes e divisórias vedadas, lisas, de cor
clara,Prefeitura
com cantos
arredondados
acabamento
lisode
e impermeável
Municipal
de Santacom
Isabel,
26 de junho
2017.
que permitam
a devida
e higienização,
livres de trincas,
FÁBIA
DAlimpeza
SILVA PORTO
ROSSETTI
MUNICIPAL
rachaduras, frestas, PREFEITA
buracos ou qualquer
outra deformidade que
dificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
SERGIO
EDUARDO SIDORCO
ingresso de animais
sinantrópicos;
SECRETÁRIO
DE FINANÇAS
VI- possuir
em todas MUNICIPAL
as dependências,
em especial área de
manipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
Registrada
e publicada
nao Secretaria
Geral
de Gabinete,
na data
construídos
de modo
a evitar
acúmulo de
sujeira
e contaminação,
supra.
de
fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
nos casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação a
MARIA ANGELA SANCHES
entrada
de poeiras, sujidades,
animais
incluindo
sinantrópicos e
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
GERAL
DEosGABINETE
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04.1220001.2001 – Manutenção do Gabinete
do Executivo
Municipal.
Rua Abrão
Antonio
Benedito, 104 - Igaratá - Diagramação - André Luiz Ferreira
3.1.90.11 (014 01 110 00) – Vencimento e
o Programa
“Adotede
uma
Praça”, instituído pela Lei nº
Prefeitura
Municipal deDispõe
Santasobre
Isabel
- Assessoria
Imprensa
Vantagens Fixas PC.............................................R$
59.000,00
2.654, de 12 de agosto de 2011.
3.1.90.11 (026 01 110 00) – Vencimento e

30/06/2017
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e outros;FÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI, Prefeita do Município de
Santa
Isabel,
Estado
de São Paulo,e usando
das atribuições
legais,
VIIdispor
de dependências
instalações
mínimas, respeitadas
as finalidades a que se destina, para recebimento, industrialização,
D E C R E embalagem,
T A:
manipulação,
depósito e expedição de produtos comestíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas
Art. 1º. Ode
Programa
“Adote
Praça”, instituído pela Lei nº 2.654,
ao preparo
produtos
não Uma
comestíveis;
de 12
de agosto
2011,
tem por
objetivos:
VIIIdispordede
mesas
com
revestimento liso, resistente e
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
I – incentivar eeviabilizar
parcerias
do Município
com aa permitir
sociedadefácil
cimatérias-primas
produtos
comestíveis,
de forma
vil,
para a conservação,
e manutenção
de melhorias
urbanas,
e perfeita
higienizaçãoexecução
sendo permitidas
as construídas
em alvenaria
ambientais
e paisagísticasrevestidas;
de praças e de áreas verdes;
desde que devidamente
II – aperfeiçoar
as condições depara
uso dos
espaços públicos
e entor-e
IXdispor de dependências
a administração,
oficinas,
nos,
com melhorias
iluminação,preferentemente,
limpeza e segurança;
depósitos
diversos,daseparados,
do corpo industrial;III – incentivar a instalação e a manutenção de mobiliário urbano
que Xatenda
às melhores
práticas
de preservação
e outros
dispor
de tanques,
caixas,
bandejas ambiental;
e quaisquer
IV – priorizar
a recuperação
da paisagem
urbana e alisa
manutenção
recipientes
de material
impermeável,
de superfície
e de fácil
da
biodiversidade
existente na Cidade de Santa Isabel.
lavagem
e higienização;
XI – dispor de rede de abastecimento de água para atender
Art. 2º. As parcerias
no presente
serão
realizadas
satisfatoriamente
todasprevistas
as necessidades
dodecreto
trabalho
industrial
e as
mediante
convênios, com
prazo
de validade de 1 (um) ano prorrogável,
demais dependências
que
necessitem;
automaticamente,
porágua
igual fria
período,
podendoe,ser
rescindidos
por maniXII- dispor de
abundante
quando
necessário,
de
festação
de qualquer
partes.
instalações
de vapordas
e água
quente, em todas as dependências de
manipulação e preparo, não só de produtos como de subprodutos
3º. Considera-se conveniada a pessoa que celebra termo de
não Art.
comestíveis;
convênio
o Município.
XIII-com
dispor
de rede de esgotos em todas as dependências, com
ligação a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento com
§ 1º. de
Noresíduos
caso de epessoa
deverão
ser apresentadas
cópias
retenção
corposfísica,
flutuantes
e dispositivo
adequado
que
da
cédula
de identidade,
Pessoas
Físicas
evite
refluxo
de odoresda
e ainscrição
entrada no
de Cadastro
roedoresde
e outros
animais;
– CPF
e dodispor,
comprovante
de residência.
XIVconforme
legislação específica, de vestiários e
instalações sanitárias adequadamente instaladas, de dimensões e em
§ 2º. proporcional
No caso de pessoa
jurídica ou
condomínio,
deverão ser aprenúmero
ao pessoal,
instaladas
separadamente
para
sentadas
do ato constitutivo
e alterações subsequentes,
com a
cada sexo,cópias
com acesso
indireto as dependências
industriais, quando
prova
de seuem
registro
no órgão competente; do comprovante da inscrilocalizadas
seu corpo;
ção XV
no Cadastro
Nacional
– CNPJ;
e demilimétricas;
documentos
– possuir
janelasdeePessoa
portas jurídica
providas
de telas
que XVIcomprovem
sua representação
legal. instalações de frio com
possuir,
quando necessário,
câmaras e antecâmaras que se fizerem necessárias, em número e área
Art. 4º. Asegundo
celebração
dos termos de
observará o seguinte
suficientes,
a capacidade
doconvênio
estabelecimento;
procedimento:
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabalhos, obedecidos os princípios da técnica industrial e facilidade de
I – o interessado
apresentar,
no Gabinete do ePrefeito,
higienização,
sendodeverá
facultativo
o aproveitamento
preparocarde
ta
de intenção não
indicando
o objeto de seu interesse, acompanhada dos
subprodutos
comestíveis;
documentos
exigidos
pelo presente
decreto,
como apresentar,
XIII- dispor,
quando
necessário,
de bem
equipamento
geradorsede
paradamente,
em envelope
lacrado,
a descrição do
dosestabelecimento,
serviços que se
vapor com capacidade
para
as necessidades
propõe
a realizar
e o períodoexterna;
de vigência do convênio;
instalado
em dependência
II – a dispor
carta de
e os documentos
do interessado
serão
XIXde intenção
dependências
para armazenamento
de combusimediatamente
encaminhados
à Secretaria
de
tível usado naautuados
produçãoe de
vapor, de acordo
com asMunicipal
legislações
Assuntos
vigentes; Jurídicos, sendo que o envelope permanecerá lacrado e
acompanhará
o processo;
XX- dispor
de depósitos adequados para ingredientes, embalaIII continentes,
– a Secretariamateriais
Municipal de
expedirá
gens,
ouAssuntos
produtosJurídicos
de limpeza;
e, comunicadoXXIdestinado
a dar conhecimento
da carta de
intenção, cono estabelecimento
quepúblico
não possuir
equipamento
de
tendo
o nome do interessado
o objeto do convênio,
a ser afixado
na
aproveitamento
e preparo dee subprodutos
não comestíveis
deverá
Prefeitura
e publicado
em veículo
comunicação
oficial dodeMunicípio,
dar destino
a estes rejeitos
de de
forma
não causadora
poluição
abrindo-se
prazo
de 3com
(três)asdias
úteis, contados
da publicação, para
ambiental,ode
acordo
legislações
vigentes.
que Parágrafo
outros interessados
possam manifestar
ao
único. É proibido
o empregoseu
de interesse
utensíliosquanto
em geral,
mesmo
objeto;
tais como:
gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e
IV –com
decorrido
o prazo constante
do inciso
III deste artigo
maoutros,
ângulosidades
ou frestas,
confeccionados
emsem
material
nifestação
outros interessados,
aberto que
o envelope
e a proposta
rústico ou de
qualquer
outro materialserá
ou forma
não permita
perfeita
juntada
ao processo;
higienização.
V – o Secretário
Municipal
Obras, Urbanismo
e
Art.19.
Nos locais
em quede
se Planejamento,
fabriquem, beneficiem,
preparem
Habitação
manifestar-se-á
sobree asubprodutos
viabilidade dadeproposta,
ou acondicionem
produtos
origem consultananimal, é
do,
sempreterem
que necessário,
o órgão
competente;
emàcaso
de ou
maniproibido
em depósito
substâncias
nocivas
saúde
que
festação
favorável,
minutaadulterar,
do termo de
convênio
será encaminhada
possam servir
paraaalterar,
fraudar
ou falsificar
o produto.
paraCAPÍTULO
assinatura doIIPrefeito; em caso de rejeição, será determinado o
arquivamento
do processo;
DA HIGIENE
DOS ESTABELECIMENTOS
VI – 20.
logoTodas
após aascelebração,
o termo
de convênio será
Art.
dependências
e equipamentos
dospublicado,
estabeleem
sua
íntegra,
em
veículo
de
comunicação
oficial
do
Município,
no
cimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
prazo
máximo
dea30realização
(trinta) diasdos
contados
da data
de sua eassinatura.
durante
e após
trabalhos
de rotina
industriais,
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
As propostas
de convênio
envolvendo
bens tombados
por lei
com§a1º.
legislação
ambiental
pertinente,
em especial,
a Lei Complemunicipal
deverão
ser
aprovadas
por
meio
de
projeto
enviado
ao
Lementar nº 173, de 19 de Dezembro de 2014, Código de Meio
gislativo.
Ambiente de Santa Isabel e seus regulamentos.
Art.21. 0s maquinários, carros, tanques, vagonetes, caixas,
§ 2º.demais
Na hipótese
de bens
tombadosserão
por lei
federal ou estadualmarou
mesas,
materiais
e utensílios
convenientemente
enquadrados
nas
Zonas
Especiais
de
Preservação
Cultural
–
ZEPEC,
cados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
as
propostas edeosconvênio
deverão
ser aprovadas
pelos
órgãos comcomestíveis
usados no
transporte
ou depósito
de produtos
não
petentes.
comestíveis, ou ainda utilizados na alimentação de animais, usandose as denominações COMESTÍVEIS e NÃO COMESTÍVEIS.
Art. 5º.
mais de
um interessadomóveis,
no convênio,
a Se-e
Art.
22.Em
Ashavendo
instalações,
equipamentos,
utensílios
cretaria
Municipal
deser
Assuntos
Jurídicos
impulsionará
o julgamento
maquinários
devem
mantidos
em condições
higiênico-sanitárias
das propostas, a ser efetuado por uma comissão, que fica denominada
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apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
Comissão utilizados
Julgadora do
Praça”, composta
de: ou
utensílios
na Programa
indústria,“Adote
devemuma
ser lavados
diariamente
quantas vezes forem necessárias para mantença das condições
I. Um representante
daobrigatório
Secretaria oMunicipal
de Planejamento,
higiênico-sanitárias,
sendo
uso de produtos
saneantes
Urbanismo edevidamente
Habitação; registrados nos órgãos competeneObras
domissanitários
tes. II. Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Agropecuário; e em todas as dependências devem
Art. 24. Os estabelecimentos
III. Um representante
da Secretaria
Municipalou
de quaisquer
Turismo e Desenser mantidos
livres de animais
sinantrópicos
outros
volvimento
animais.
O Econômico.
controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
§ 1º. Os representantes
dos órgãos
relacionados
norealizado
“caput” deste
a desinsetização
e desratização
somente
poderá ser
por
artigo serão
os próprios secretários,
ou servidores
indicados,
empresa
especializada
e devidamente
registradapor
oueles
licenciada
no
em exercício
nas Secretarias respectivas, designados mediante Portaórgão
competente.
ria do
ChefeTodo
do Executivo
Municipal.
Art.25.
manipulador
deve atender obrigatoriamente o que
consta em Portaria e demais legislações vigentes no que se refere ao
Parágrafo
Primeiro.
A sessão
deEPI’s,
julgamento
será pública,
nas insasseio
e estética,
uniformes,
uso de
higienização
e antissepsia
talações
Prefeitura,durante
em dataaemanipulação.
horário previamente divulgados por
das
mãosdae condutas
meio
de publicação
no Diário
do Município
ou condenados
comprovada coArt.
26. O pessoal
queOficial
manipula
produtos
ou
municação
aos interessados.
trabalhe
emescrita
necrópsias
fica obrigado a desinfetar as mãos, instrumentos e vestuários, com antissépticos apropriados.
Parágrafo
Segundo.fazer
No caso
de empate,
o conveniado
será escoArt.
27. É proibido
refeições
em qualquer
dependência
ou
lhidoque
mediante
sorteio.
área
não seja
destinada para tanto, bem como manter produtos,
objetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencen6º. As secretarias,
por intermédio
seus Diretores, ficarão
tes àArt.
finalidade
da dependência
em que sedeencontrarem.
responsáveis
pela fiscalização
dos
previstos nosdetermos
de
Art. 28. É proibido
empregar
naserviços
coleta e embalagem
matériasconvênio.
primas
e produtos usados na alimentação humana, vasilhames de
cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2%
1º. cento)
Na hipótese
de remoção
espécies estanhagem
arbóreas, deverá
ser
(dois§por
de chumbo
ou quedeapresente
defeituatendida
a legislação
ambiental
competente.
osa,
ou qualquer
utensílio
que,
pela forma e composição, possa
§ 2º. Quando
a realização dos
interferir no tráfego, a Seprejudicar
as matérias-primas
ouserviços
produtos.
cretaria
comunicará
Diretoria Municipal
de Trânsito para
Art. competente
29. Em caso
algum é apermitido
o acondicionamento
de
a adoção das providências
cabíveis.
matérias-primas
e produtos
destinados a alimentação humana em
§ 3º.
Previamente
execução de
serviços
bens
tomcarros,
recipientes
ou àcontinentes
que
tenhamenvolvendo
servido para
produbados
lei municipal, será comunicada a Secretaria Municipal de
tos
nãopor
comestíveis.
Planejamento,
Obras Urbanismo
e Habitação
paraocasião,
que proceda
à sua
Art. 30. O S.I.M.
poderá exigir
em qualquer
desde
que
fiscalização.
julgue
necessário, a execução de quaisquer medidas higiênicosanitárias nos estabelecimentos, áreas de interesse, suas dependên7º. As placas indicativas da cooperação seguirão o modelo decias eArt.
anexos.
finido
pela Secretaria
de Planejamento, Obras, Urbanismo e Habitação,
TÍTULO
IV
obedecidos
os seguintes parâmetros:
DA CLASSIFICAÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS
CAPÍTULO I
I – para
os canteiros centrais e laterais
de vias públicas
com largura
DOS
ESTABELECIMENTOS
DE CARNES
E DERIVADOS
menor
(um metro e cinquenta
centímetros),
será permitida
a
Art.que
31.1,50m
Os estabelecimentos
de carnes
e derivados
são classicolocação
de, no máximo, 1 (uma) placa indicativa para cada 100m (cem
ficados
em:
metros)
lineares de extensão, com
dimensões máximas de 0,60m (sesI- matadouro-frigorífico
de bovinos;
senta
de largura porde
0,40m
(quarenta centímetros) de altura,
II-centímetros)
matadouro-frigorífico
suínos;
afixada
à altura máxima de 0,50mde
(cinquenta
centímetros) do solo;
III- matadouro-frigorífico
aves e coelhos;
II – matadouro-frigorífico
para praças, áreas institucionais
e áreas
verdes, com ou sem
IVde caprinos
e ovinos;
denominação
oficial, e canteirosde
centrais
e laterais
de vias públicas com
V- matadouro-frigorífico
bovinos
e suínos;
largura
igual
ou
maior
que
1,50m
(um
metro
e
cinquenta
centímetros),
VI- fábrica de conservas;
seráVIIpermitida
a colocação
de gordurosos;
1 (uma) placa com dimensões máximas
fábrica
de produtos
de 0,60m
(sessenta
de larguranão
porcomestíveis;
0,40m (quarenta cenVIII- fábrica
decentímetros)
produtos derivados
tímetros)
de altura, afixada
à altura
máxima de 0,50m (cinquenta centíIX- entrepostos
de carnes
e derivados;
metros)
do solo, a cada 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados)
X- charqueadas.
ou fração.
§1º. Entende-se por "matadouro-frigorífico" o estabelecimento
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adeParágrafo
único. manipulação,
Em nenhuma hipótese
as placas
indicativas
de
quados
para o abate,
elaboração,
preparo
e conservacooperação
serão
luminosas.
ção das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
Art. 8º. As placas com mensagens indicativas de cooperação deadequadas.
verão
conter
as informações
sobre odeconveniado
ouosinal
distintivo com
§2º.
Entende-se
por "fábrica
conservas"
estabelecimento
símbolos
comerciais
ou
logomarcas,
além
dos
dados
da
cooperação
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com
ou sem
celebrada
com o anexa,
Poder Público
Municipal.
sala
de matança
e que em
qualquer dos casos seja dotada de
instalações de frio industrial adequadas e aparelhagem para o
Art. 9º.
placas indicativas
de que trata o presente decreto não se
preparo
deAs
subprodutos
não comestíveis.
confundem
com
as
placas
de
inauguração,
quegordurosos"
serão sempreo estabepreser§3º. Entende-se por "fábrica de produtos
vadas, nosdestinado
termos da exclusivamente
Lei Municipal nº 2.310,
de 24 de
de gorduras,
outubro deexclu2005.
lecimento
ao preparo
ída a manteiga, adicionadas ou não de matérias primas de origem
Art. 10. Os conveniados serão os únicos responsáveis pela realizavegetal.
ção§4º.
dos Entende-se
serviços descritos
no termodede
convênio,
ficando responsáveis
por "fábrica
produtos
derivados
não comespor quaisquer
danos causados
à Administração
Pública Municipal
ea
tíveis"
o estabelecimento
que manipula
matérias-primas
e resíduos
terceiros.
de animais de várias procedências, para o preparo exclusivo de
produtos utilizados na alimentação não humana.
Art. 11.
Todos os insumos
de que o conveniado
serãoo
§5º.
Entende-se
por "entreposto
de carnes necessitar
e derivados"
providenciados pordestinado
ele, por sua
e risco. guarda, manipulação,
estabelecimento
aoconta
recebimento,
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
Art. 12.resfriados
Para a realização
dos serviços
propostos
pelos conveniaderivados
ou congelados
das diversas
espécies
de açoudos,
o
Município
exigirá,
quando
entender
necessário,
a presença de
gue e outros produtos animais.
responsáveis técnicos devidamente inscritos no Conselho Regional de
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produEngenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo – CREA.
za charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
o aproveitamento integral e perfeito de todas as matérias-primas.
Art. 13. No caso de descumprimento do termo de convênio, o con-
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
será correspondente
notificado para, noe prazo
de 5 (cinco)
úteis,abatidos
comproaveniado
base óssea
que procede
dos dias
animais
var a inspeção
regularização
dos serviços, sob pena de sua rescisão.
sobre
veterinária.
§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
Art.(matéria-prima)
14. Encerrado o convênio,
melhoriasasdele
decorrentes
pas"carne"
devem-seasentender
massas
musculares
sarão a integrar
o patrimônio
público municipal,
qualquertendões
direito dee
despojadas
de gordura,
aponeuroses,
vasos,sem
gânglios,
retenção ou indenização.
ossos.
§2°. Considera-se "miúdos" os órgãos e vísceras dos animais de
Art. 15.
Os termos
de convênio,humana,
celebrados
comdos
base
emmãos
legisla-e
açougue,
usados
na alimentação
além
pés,
ção anterior a este decreto, deverão observá-la, enquanto estiverem
cauda.
vigentes.
Art. 33. O animal abatido, formado das massas musculares e
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
Art. torácicas
16. Este decreto
entrará tecnicamente
em vigor na data
de sua publicação,
vísceras
e abdominais
preparado,
constitui
arevogadas
"carcaça".as disposições contrárias.
§1º. Nos suínos, para efeito de reinspeção, desde que venham
Prefeitura Municipal
de Santa certificados
Isabel, 27 de junho
de 2.017.as suas
acompanhados
dos respectivos
de inspeção,
carcaças podem ou não incluir o couro cabeça e pés.
FÁBIA DA
SILVA
§2°. A "carcaça"
dividida
aoPORTO
longo daROSSETTI
coluna vertebral dá as
MUNICIPAL
"meias carcaças" que,PREFEITA
subdivididas
por um corte entre duas costelas,
dão os "quartos" anteriores
ouCASSIANO
dianteiros e posteriores
VALESCA
SILVA ou traseiros.
Art. 34. A simples
designaçãoDE
"produto",
"subproduto"
"merSECRETÁRIA
MUNICIPAL
ASSUNTOS
JURÍDICOS
cadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
produto previsto
no artigo
3º, deste
TIAGO
PIERRE
LIMADecreto.
DOS SANTOS
MUNICIPAL DE TURISMO E
SeçãoSECRETÁRIO
I
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Do Funcionamento
de Estabelecimentos
de Carnes e Derivados
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
satisfazer as seguintesRUBENS
condições,BARBOSA
além das comuns para todos os
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO,
estabelecimentos:
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
I- serem localizados em área em área aprovada pelo Plano
Diretor Estratégico
de Santa
Isabel, afastado
dos limites das vias
SANDRA
IGARASI
BARBOSA
públicas
de acordo com
os Códigos de
Obras
e deAMBIENTE
Posturas vigentes,
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
MEIO
E
dispondo de
pé direito nas salas de matança
que permita a instalação
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO
dos equipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
adequada
à manipulação
carcaças do
higienicamente,
e demais
Registrado
e publicado das
na Secretaria
Gabinete, na data
supra.
matérias-primas;
MARIA
ANGELA
II- dispor de currais
e/ou
pocilgasSANCHES
cobertas convenientemente
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
GERAL DE GABINETE
pavimentadas
e providas
de bebedouros;
III- dispor, no caso de estabelecimento de abate, de meios que
possibilitem a lavagem e a desinfecção dos veículos utilizados nos
DECRETO
Nº 5.588
DE 30
DE JUNHO
transportes
dos animais,
segundo
legislação
vigente;DE 2017.
IV– dispor de locais apropriados para separação e isolamento
Dispõedoentes;
sobre suplementação de crédito orçamentário.
de animais
V- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de
FÁBIA DAde
SILVA
PORTO
ROSSETTI, Prefeita
Municipal
de Santao
dependências
matança
suficientemente
amplas
para permitir
Isabel, desenvolvimento
Estado de São Paulo,
usando de suas
atribuições
de
normal
das respectivas
operações,
comlegais,
disposiacordo
com
a Lei n.
2.852 dedas
04 de
maio 2017.
tivos
que
evitem
o contato
carcaças
com o piso ou entre si, e
preferencialmente evitem contato manual direto dos operários
D EaCmovimentação
R E T A:
durante
das mesmas;
VI- dispor, nos estabelecimentos de abate, de dependências para
Art. 1º. Ficaealimpeza
Diretoriados
de estômagos
Contabilidade
da Prefeitura
Municipal,
o esvaziamento
e intestinos,
a manipulaautorizada
a efetuar
a transposição
suplementar
de crédito orçamenção
de cabeças
e línguas
e das demais
vísceras comestíveis;
tário
no dispor,
valor de de
R$ acordo
9.500,00com
(nove
milDecreto,
e quinhentos
reais) seguintes
VIIeste
de graxaria
para o
categorias de programação:
aproveitamento
de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
comestíveis, de câmaras frias, de sala de desossa, de dependências
I – ORIGEM
tecnicamente
necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
12.3630023.2300
Manutenção
dosde
Serviços
conservas,
de depósito –e salga
de couros,
salga eEducacionais.
ressalga e secagem
3.3.90.36
(113 01de
110
00) – Outrosnão
Serviços
de
de carne,
de depósito
subprodutos
comestíveis
e de depósitos
Terceiros
– PF........................................................R$
diversos,
proporcionais
à capacidade do estabelecimento; 5.500,00
II – DESTINO
VIIIdispor de equipamento completo e adequado, tais como:
3.1.90.13mesas,
(111 01 carros,
110 00) –caixas,
Obrigações
Patronais......R$
1.500,00
plataformas,
estrados,
pias, esterilizadores,
3.3.90.39
114 01em
110quaisquer
00) – Outros
Serviços
de de recebimento e
e outros
utilizados
das
fábricas
Terceiros – PJ...........................................................R$
4.000,00
industrialização
da matéria-prima e do preparo de produtos,
em
número suficiente e construídos com material que permita fácil e
I – ORIGEM
perfeita
higienização;
06.1820011.2005
– Manutenção
da Guardapara
Municipal.
IXpossuir dependências
específicas
higienização de
3.3.90.36
(375
01 110 00)
– Outros
Serviços
de
carretilhas
e/ou
balancins,
carros,
gaiolas,
bandejas
e outros comTerceiros
– PF........................................................R$
ponentes
de acordo
com a finalidade do estabelecimento;1.000,00
01 110.00) – Equipamentos
e Material
X-4.4.90.52
dispor (377
de equipamento
gerador de vapor
ou similar com
Permanente...........................................................R$
1.000,00
capacidade
suficiente para as necessidades do estabelecimento,
bem
Manutenção
Monitoramento
como06.1820053.2045
de instalações de–vapor
de águado
emSistema
todas asde
dependências
de
Público.
manipulação
e industrialização.
3.3.90.36
(378 01 110 00) – Outros
Serviços
§1º.
Os estabelecimentos
destinados
ao de
abate de AVES e
Terceiros
–
PJ........................................................R$
1.000,00
COELHOS devem satisfazer as seguintes condições específicas:
(379
01 110.00) coberta
– Equipamentos
e Materialdos animais,
I)4.4.90.52
dispor de
plataforma
para recepção
Permanente...........................................................R$
1.000,00
protegida
dos ventos dominantes da incidência direta dos
raios
II – DESTINO
solares;
– Manutenção
da Guarda
Municipal.
II)06.1820011.2005
dispor de mecanismo
que permita
realizar
as operações de
3.3.90.39
01 110 00)e–preparo
Outros Serviços
de “toilete” com as
sangria,
esfola,(376
evisceração
de carcaça
– PJ........................................................R$
4.000,00
aves Terceiros
ou coelhos
suspensos pelos pés e/ou cabeças;
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como,
os padrões
de qualidade,
e segurança
higiênica,
Prefeitura
Municipal
de Santaconformidade
Isabel, 30 de junho
de 2017.
sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
área da alimentação,
aos consumidores,
FÁBIA DAdestinados
SILVA PORTO
ROSSETTI visando a
proteção da saúde pública.
PREFEITA MUNICIPAL
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
serão aplicadosSERGIO
em todasEDUARDO
as etapas doSIDORCO
processo de produção, nas
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
FINANÇAS induspropriedades
rurais, produção
artesanal,DE
estabelecimentos
triais, meios de manipulação e transporte.
Registrada
e publicada
na Secretaria
Geraldede
Gabinete,
data
Art.
3º. A Inspeção
Sanitária
e Industrial
Produtos
dena
Origem
supra.
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Agropecuário, através do Serviço de Inspeção
MARIA
ANGELA SANCHES
Municipal – S.I.M.
e abrange:
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
GERAL
DE GABINETE
I- os animais destinados
ao abate,
seus produtos,
subprodutos
e matérias primas;
II- o pescado e seus derivados;
III- o leite e seus derivados;
IV- os ovos e seus derivados;
V- o mel de abelha, a cera e seus derivados; e,
VI- os demais produtos artesanais quando autorizados pela
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art. 4º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal
e os demais
produtosDE
Artesanais
pela2017.
legislaPORTARIA
Nº 15.914
01 DEautorizados
JUNHO DE
ção, abrange ainda:
Ias condições
de higiene
sanitárias
dosCELSO
estabelecimentos
EXONERAR
o servidor
públicoemunicipal
o Sr.
DE CARVAregistrados;
LHO ROSSETTI, portador da Cédula de Identidade RG. nº 29.192.667a captação,
canalização,
tratamento nomeado
e distribuição
8 e IIinscrito
no CPF.
MF. sob odepósito,
nº 270.927.768-99,
em
das
águas
de
abastecimento
bem
como
a
captação,
distribuição
17/04/2017 na função de confiança de SECRETÁRIO MUNICIPAL DAe
escoamento das
águasDEresiduais;
SECRETARIA
GERAL
GABINETE.
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
IV- as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo,
acondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
PORTARIA Nº 15.915 DE 01 DE JUNHO DE 2017.
produtos de origem animal e suas matérias-primas, adicionadas ou
não de produtos vegetais;
Fica prorrogado, por mais 60 (sessenta) dias a Portaria de sindiV- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
cância, instaurado pela Portaria nº 15.728, de 03 de abril de 2017.
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
acordo com os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
PORTARIA
Nº 15.916 DE 02 DE JUNHO DE 2017
científicas
aprovadas;
VII- a classificação de produtos e subprodutos, de acordo com
Fica einstaurada
sindicâncianeste
paraDecreto,
a apuração
dos fatos narrados
os tipos
padrões previstos
na Legislação
Federal
ee Estadual
respectivas
autorias,
bem
como,
se
o
caso,
sugestão
das sanções
e demais normas e fórmulas técnicas científicas
aprovacabíveis.
das;
VIII- as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias;
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
PORTARIA
Nº 15.917 DE
02 DE JUNHO
DE 2017.
químicos
das matérias-primas
e produtos,
quando houver
necessidade; e,
Art.os
1º.meios
A COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO,
Xde transportes
de animais
vivos, dos instituída
produtos
pelo
art.e51,
damatérias-primas
Lei nº 8.666/93 edestinadas
suas alterações
posteriores,
passa
derivados
suas
à alimentação
humana.
a serArt.
composta
pelos
seguintes
membros:
5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
Funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
I. TITULARES: Agropecuário contendo a sigla S.I.M., o número
e Desenvolvimento
a) LUCIANAnome,
MARCONDES
CARAÇA
do prontuário,
fotografia,
cargo–eRG
datanº.de16.708.638-8;
expedição.
b) CARINA
MORAES
DE OLIVEIRA
– RGde
nº.Identidade
40.542.359-7;
§1º.
É obrigatória
a prévia
apresentação
Funcional
sempre
que oALVES
servidor
do CAMARGO
S.I.M. estiver
c) LUANA
LOPES
- RG desempenhando
nº. 45.009.868-0. suas
atividades profissionais.
§2º.
Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
II. SUPLENTES:
concedido
o acesso
amplo
e irrestrito– RG
e a qualquer
hora, a todas as
a) VANESSA
ÁVILA
DE OLIVEIRA
nº. 42.429.574-X;
dependências
e instalações
dos estabelecimentos
registrados ou em
b) MARTA DA
SILVA SANTOS
SOUZA – RG nº. 19.818.922-9;
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
c) SUELEN MARTINS SOUZA – RG nº. 40.794.303-1.
são mantidos, depositados e comercializados produtos e
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
Art. 2º.
Presidência
da referida
Comissãoà venda,
será exercida
pela serArt.
6º.ASomente
poderão
ser expostos
depositados
ou
vidora
Luciana
Marcondes
Caraça,
e,
nos
seus
impedimentos,
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto,será
que:
substituído
pelosido
segundo
membro titular
e assim,
I- tenham
previamente
registrados
nosucessivamente.
órgão federal, estadual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
II- tenham sido embalados, reembalados, transportados, imporPORTARIA
Nºpor
15.918
DE 02 DEsob
JUNHO
2017.no
tados
ou vendidos
estabelecimentos
regime deDE
inspeção
referido serviço competente;
Instaurar
sindicância
para a segundo
apuração as
dosdisposições
fatos narrados
se o
IIItenham
sido rotulados
das e,
legislacaso,
sugestão das
ções vigentes;
e, sanções cabíveis.
IV- obedeçam na sua composição o padrão de qualidade determinado na legislação vigente.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 15.919, DE 12 DE JUNHO DE 2017

NOMEAR a Senhora MARIA ANGELA SANCHES, portadora da
Cédula de Identidade RG. no 6.679.150-9 SSP-SP e inscrita no CPF.
MF. sob o no 668.816.848-00 para exercer o cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, a servidora acima nomeada perceberá o subsídio fixado pelo artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.678, de 28 de Junho de 2012.

TÍTULO II

DO REGISTRO
DOS ESTABELECIMENTOS
PORTARIA
Nº 15.920,
DE 13 DE JUNHO DEINDUS2017.

TRIAIS E ENTREPOSTOS
CAPÍTULO
Fica revogadaI a Portaria nº 15.879, de 12 de maio de 2017, que
DO
afasta a REGISTRO
servidora pública municipal Srª. MARIA APARECIDA MEDINA,
Art. 7º.daDepende
deIdentidade
registros RG.
no S.I.M.
o funcionamento
portadora
Carteira de
nº. 28.784.418-3
e inscritados
no
seguintes
estabelecimentos:
CPF. MF. Sob onº. 474.819.436-72.
I- matadouros frigoríficos de bovinos, suínos, aves e coelhos,
caprinos e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
PORTARIA Nº 15.921, DE 13 DE JUNHO DE 2017.
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produtos de origem animal não comestíveis;
Fica altera a Comissão de Leilão de bens inservíveis, que passa a
postos pelos
de leite
e derivados,
fábrica de laticínios, usinas de
ser IIcomposta
seguintes
membros:
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
IIIentrepostos
de pescado
fábricas de conservas de pescado;
I. MARTA
DA SILVA
SANTOSeSOUZA;
IVentrepostos
e fábricas de produtos derivados de ervas,
RG nº.
19.818.922-9.
condimentos,
vegetais,
frutas
e as bebidas artesanais, alcoólicas e
II. RODRIGO
MORENO
CABRERA;
não-alcoólicas,
autorizadas a produção pela legislação;
RG nº. 24.745.966-5.
Vde ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
III. entrepostos
MARCOS CARDOSO;
VI–
e entrepostos de mel e cera de abelhas.
RG apiários
nº. 33.942.664-0.
Art.
8º. Os estabelecimentos
comerciais
do Município de Santa
IV. ROBERTO
ESTEVANO FERREIRA
PINTO.
Isabel
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondiRGque
nº.realizem
27.783.252-4.
cionamento,
embalagem
produtos
e subprodutos de origem
V. EMERSON
FABIANOde
DOS
SANTOS;
animal
possuir instalações adequadas para esses procediRG devem
nº. 23.130.577-1.
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
PORTARIA
Nº 15.922 DE 14 DE JUNHO DE 2017
para a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
Ficam alterados os incisos I, II, III, do artigo 1º, da Portaria nº
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro referido no caput
15.071, de 10 de junho de 2016, onde passa a vigorar com a seguinte
deste artigo, os estabelecimentos comerciais que manipulam pequeredação:
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embaI - SECRETARIA DE FINANÇAS:
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
ALEXSANDRO MACHADO, e;
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
JOSÉ MARIA EVANGELISTA.
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admiII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS:
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
Drª. TATIANE KAYOKO SAITO e;
Isabel.
Dr. LUAN APARECIDO DE OLIVEIRA.
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
URBANISMO E HABITAÇÃO:
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
FRANCINETI CAVALCANTE, e;
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
BENEDITO BARBOSA.
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
PORTARIAJurídico,
Nº 15.923,
DE 14
DE Específica
JUNHO DE
2017de
Ordenamento
tais como:
a Lei
da Área
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
DESIGNA,
a servidoranopública
ANGELA
SANJAGUARI,
preconizada
artigo Municipal
18, da LeiMARIA
Estadual
nº 9866,
de
CHES,
portadora da
28
de novembro
deCédula
1997. de Identidade RG. no 6.679.150-9 SSP-SP
e inscrita
no CPF.
MF.Qualquer
sob o no ampliação
668.816.848-00,
a respondernos
interinaParágrafo
único.
ou remodelação
estabelecimentos
registrados,
referentesDE
àsSEGURANÇA
suas dependências
ou insmente pela SECRETARIA
MUNICIPAL
E TRÂNSITO.
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
projetos pelo S.I.M.
Art. 11. Quaisquer
alterações
produção
PORTARIA
Nº 15.924
DEde19fluxo
DEsanitário,
JUNHOdeDE
2017 e
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
do registro,
só podem
ser executadas
após aprovação
prévia dos
EXONERAR
a servidora
pública municipal
a Srª. TERESINHA
novos
peloPENTEADO
S.I.M.
LOPESprojetos
PEREIRA
PEDROSO portadora da Carteira
12. Satisfeitas
as exigências
fixadasnopara
de Art.
Identidade
RG. nº. 18.226.395-2
e inscrita
CPF.o Registro
MF. sob oserá
nº.
autorizada
pelo S.I.M.
a expedição
do "TÍTULO
DEdeREGISTRO".
088.607.358-82,
nomeada
em 02/05/2017
na função
confiança de
Art. 13.DE
O estabelecimento
que interromper seu funcionamento
DIRETOR
DIRETORIA.
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
instalações
e equipamentos.
PORTARIA
Nº 15.925 DE 19 DE JUNHO DE 2017
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultrapassar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
NOMEAR a Senhora TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO
registro, ao critério do S.I.M.
PEDROSO,
portadora da de
Cédula
de Identidade pertencentes
RG. nº 18.226.395-2
e
Art. 14. Tratando-se
estabelecimentos
a mesma
inscrita
no
CPF.
MF.
sob
o
nº
088.607.358-82
para
exercer
o
cargo
de
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
SECRETARIA
MUNICIPAL
CULTURA a servidora
acima nomeada
respeitada,
para
cada uma,DE
a classificação
que lhe couber,
dispenperceberáapenas
o subsídio
fixado peloisolada
artigo 1º,
Lei Municipal que
nº 2.678,
de
sando-se
a construção
deda
dependências
possam
ser
comuns.
28 de
Junho de 2012.

30/06/2017
30/03/16
CAPÍTULO II

DA TRANSFERÊNCIA
PORTARIA
Nº 15.927, DE
DEREGISTRO
19 DE JUNHO DE 2017.

Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
ou arrendado
que concomitantemente
seja feitaportador
a competente
NOMEARsem
o Senhor
DANIEL ALVES DE LUCENA,
da Cétransferência
de
responsabilidade
do
registro
para
a
nova
dula de Identidade RG. nº 19.818.937-0 e inscrito no CPF. MF.empresa.
sob o nº
§1º. No casopara
do comprador
ou arrendatário
se negar
a promover
105.764.078-60
exercer o cargo
de SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
aSECRETARIA
transferência,DE
deve
ser
feita
pelo
vendedor
ou
locador
ESPORTES E LAZER, o servidor acima imediata
nomeado
comunicação
escrita fixado
ao S.I.M.,
esclarecendo
motivosnºda2.678,
recusa.
perceberá o subsídio
pelo artigo
1º, da LeiosMunicipal
de
§2º.
As
empresas
responsáveis
por
estabelecimentos
registrados
28 de Junho de 2012.
durante as fases do processamento da transação comercial devem
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
PORTARIA Nº 15.928 DE 19 DE JUNHO DE 2017
§3º. Enquanto a transferência não se efetuar, continua responsável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
EXONERAR o servidor público municipal JOSE BENEDITO DE
empresa em nome da qual esteja registrado.
OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade RG. nº. 10.103.720 e ins§4º.
caso
vendedor
ou locador ternomeado
feito a comunicação
crito
no No
CPF.
MF.do
sob.
o nº. 048.400.258-94,
em 02/01/2017a
que se refere o §1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro
da função de confiança de DIRETOR DE DIRETORIA.
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
PORTARIA
Nº 15.929 DE 19 DE JUNHO DE 2017.
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
RESCINDIR a pedido, o contrato de trabalho da servidora pública
é obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável
municipal Sr. VILMA DE FATIMA BERNARDO, portadora da Carteira
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
de Identidade
RG nº. 39.017.625-4 e inscrita no CPF. MF. sob o
Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
nº. 375.933.906-91, admitida 06/01/2004 no emprego permanente de
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
AJUDANTE GERAL.
TÍTULO III
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS
PORTARIA
CAPÍTULONº
I 15.930 DE 19 DE JUNHO DE 2017.
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
Fica17.
prorrogado,
por mais 60 (sessenta)
dias
a Portariaaodeabate,
sindiArt.
Todo estabelecimento
ou local
destinado
cância,
instaurado
pela
Portaria
nº
15.437,
de
29
de
dezembro
de
2016.
recebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
elaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
PORTARIA
Nº 15.931
19 possuir
DE JUNHO
2017
subprodutos
de origem
animal,DE
deverá
o TítuloDE
de Registro
emitido pelo S.I.M.
Instaurar
para ados
apuração
dos fatos narrados
e, se oe
Art.
18. Osindicância
funcionamento
estabelecimentos
industriais
caso, sugestão
das sanções
cabíveis. depois de atendido as normas
entrepostos
somente
será licenciado
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
e as seguintes condições básicas e comuns:
PORTARIA
19 DE
DE 2017de
I- localizar-seNºem15.932
pontos DE
distantes
de JUNHO
fontes produtoras
odores indesejáveis de qualquer natureza;
os servidores
públicos
FLÁVIO
BRASIL
II-Designam-se
ser instalado,
quando viável,
demunicipais,
preferência
no centro
do
DAHER,devidamente
RG nº 56.311.704-7,
BENITEdeJUNIOR,
terreno,
cercado e DIOGO
afastadoGUTIERE
das vias públicas
acordo
RG os
nº Códigos
35.213.958-4
e FLÁVIA
DOS SANTOS
RGárea
nº.
com
de Obras
e de Posturas
vigentes,BARBOSA,
dispondo de
40.001.280-7,
para, sob
a permita
Presidência
do primeiro,
comporem
a Comisde
circulação interna
que
a livre
movimentação
de veículos
sãotransporte,
Sindicante, devendo
visando à em
apuração
supramencionados,
de
todasdos
as fatos
hipóteses
as operaçõescom
de
a devida produção
de provas,
podendo
para tanto,
recepção
e expedição
realizar-se
no interior
doconvocar
terreno; servidores,
tomar
requisitarem
e perícias, efetuarem
diIII-declarações,
dispor de fontes
e/ou documentos
redes de abastecimento
de água
ligênciasdevendo
e tudo o ser
maisanexados
que se fizer
necessário para
a conclusão por
dos
potável,
os resultados
de potabilidade
trabalhos. reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
laboratório
análises e em volume suficiente e capaz de atender todas as
necessidades sanitárias do estabelecimento;
PORTARIA
Nonatural
15.933,
19 DEabundantes,
JUNHO DE
2017ser
IVdispor de luz
e artificial
devendo
uniformes sem ofuscamento para não ocorrer alteração nas caracDesignar
o Sr. SÉRGIO
FERNANDES
DE PAULA,
RG em
nº
terísticas
organolépticas
dos produtos
e de ventilação
suficiente
18.316.689
SSP-SP e inscrito
sob oo conforto
CPF nº 087.691.458-06,
Contodas
as dependências,
garantindo
térmico, respeitadas
desta Prefeitura,
C.R.C.tecnológica
nº. 1SP284781/P-8
Sr. RODRIGO
astador
peculiaridades
de ordem
cabíveisee otambém
para a
BUTTERBY,
da Cédula
de fungos,
Identidade
RG. bolores,
nº 22.653.510
mantença
de portador
ambientes
livres de
mofos,
gases ee
inscrito no CPF. MF. sob o nº 254.423.628-08, Engenheiro Civil, devidaoutros;
mente
habilitadopisos
no CREA/SP
para respectivamente,
V- possuir
e paredesnº.e 5061023822,
divisórias vedadas,
lisas, de cor
exercerem
as funções
de GESTOR
RESPONSÁVEL
para
clara,
com cantos
arredondados
come acabamento
liso TÉCNICO,
e impermeável
à celebração
convênio
que teme higienização,
por objeto obralivres
de Infraestrutura
que
permitamde
a devida
limpeza
de trincas,
Urbana parafrestas,
Recapeamento
Rua
7 de Setembro,
Bairro Jaguari.que
rachaduras,
buracosdaou
qualquer
outra deformidade
dificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
ingresso de animais sinantrópicos;
PORTARIA
Nº todas
15.934
DE 19 DE JUNHO
DE 2017.
VI- possuir em
as dependências,
em especial
área de
manipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
EXONERAR,
a servidora
LEDA
APARECIDA
construídos
de modo
a evitar o pública
acúmulomunicipal
de sujeira
e contaminação,
DAfácil
COSTA
MONTEIRO,
portadora
da Cédula
de Identidade
RG. nº
de
limpeza
e higienização,
podendo
o mesmo
ser dispensado
11.283.231
e inscrita
CPF. MF.proporcionar
sob o nº 947.843.708-97,
nomeadaa
nos
casos em
que a no
cobertura
perfeita vedação
em 24-04-2017,
na função
de confiança
DIRETOR
DIRETORIA.e
entrada
de poeiras,
sujidades,
animais de
incluindo
os DE
sinantrópicos

Nº-15.935,
DE JUNHO DE 2017.
Edição
377 de 30 dePORTARIA
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tiragem: DE
100019
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LEDA APARECIDA DA COSTA MONTEIRO,
EXONERAR o servidor público municipal
o Sr. DANIEL
ALVES
DE
Rua Abrão
Antonio
Benedito,
104NOMEAR
- Igaratáa-Senhora
Diagramação
- André Luiz Ferreira
portadora da Cédula de Identidade RG. nº 11.283.231 e inscrita no CPF.
LUCENA portador da Carteira de Identidade RG. nº. 19.818.937-0 e insPrefeitura
Municipal
de
Santa
Isabel
Assessoria
de Imprensa
MF. sob o nº 947.843.708-97 para exercer
o cargo de SECRETÁRIA
crito no CPF. MF. sob o nº. 105.764.078-60, nomeado em 02/05/2017
na função de confiança de DIRETOR DE DIRETORIA.

MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SO-

30/06/2017
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouCIAL,
tros; a servidora acima nomeada perceberá o subsídio fixado pelo artigo 1º,
da dispor
Lei Municipal
nº 2.678, dee28
de Junho mínimas,
de 2012. respeitadas
VIIde dependências
instalações
as finalidades a que se destina, para recebimento, industrialização,
manipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comesPORTARIA
Nº 15.936,
DE 19
DE JUNHO
DE
2017.
tíveis,
sempre separados,
por meio
de paredes
totais das
destinadas
ao preparo de produtos não comestíveis;
Fica concedida
ao servidor
públicorevestimento
municipal BENEDITO
FERNAN-e
VIIIdispor de
mesas com
liso, resistente
DES
DE OLIVEIRA,
no cargo de
impermeável
paralotado
os trabalhos
deTESOUREIRO
manipulaçãoem
e caráter
preparoefede
tivo,
titular do Prontuário
nº 496,
a licença-prêmio
de 03a permitir
(três) meses,
matérias-primas
e produtos
comestíveis,
de forma
fácil
referente
período de 10
de janeiro
de 2012
a 09 de janeiro
de 2017.
e perfeitaao
higienização
sendo
permitidas
as construídas
em alvenaria
desde que devidamente revestidas;
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
depósitos
diversos,
separados,
do DE
corpo2017.
indusPORTARIA
Nº 15.937,
DEpreferentemente,
27 DE JUNHO
trial;
Ficadispor
constituída
a Comissão
de Análise
das Festividades
MuXde tanques,
caixas,
bandejas
e quaisquerdooutros
nicípio
de Santa
Isabel para
a abertura e verificação
dos lisa
envelopes
de
recipientes
de material
impermeável,
de superfície
e de fácil
inscrições,
para a seleção das apresentações dos artistas e para a verilavagem e higienização;
ficação
a entrega
nas festividades
municipais,
XI quanto
– dispor
de rededos
dedocumentos
abastecimento
de água para
atender
formada
pelos seguintes
satisfatoriamente
todasmembros:
as necessidades do trabalho industrial e as
demais dependências que necessitem;
a) Valdomiro
Bueno
defria
Paula
– Secretaria
de Cultura; de
XIIdispor de
água
abundante
e, Municipal
quando necessário,
b) Evandro
Carvalho
– Secretaria
de Cultura;
instalações
de Ferreira
vapor ede
água
quente,
em todasMunicipal
as dependências
de
c) Edson Batista
– Sociedade
manipulação
e preparo,
não só Civil;
de produtos como de subprodutos
Pâmela Albuquerque – Conselho Municipal de Cultura;
não d)
comestíveis;
e) Edmar
Valinho
– Secretaria
Municipal
de Educação.
XIIIdispor
de rede
de esgotos
em todas
as dependências, com
f) Antônio
Marcus
da Silva
– Câmara
Municipal;
ligação
a tubos
coletores
e estes
ao sistema
geral de escoamento com
g) Marcelo
PereiraeArena
– Secretaria
Geraladequado
de Gabinete.
retenção
de resíduos
corpos
flutuantesMunicipal
e dispositivo
que
evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais;
XIV- dispor, conforme legislação específica, de vestiários e
instalações
sanitárias
adequadamente
de dimensões
e em
PORTARIA
Nº 15.938
DE 27 instaladas,
DE JUNHO
DE 2017.
número proporcional ao pessoal, instaladas separadamente para
cadaRESCINDIR
sexo, com acesso
indireto
as dependências
a pedido,
o contrato
de trabalho industriais,
da servidoraquando
públilocalizadas
corpo;
ca
municipalem
Srº.seu
ANA
CLAUDIA SOUSA VIEIRA portadora da Car– possuir janelas
e portas providas
de telas
milimétricas;
teiraXV
de Identidade
RG. nº 28.317.599-0
e inscrita
no CPF.
MF. sob o
XVI- possuir,admitida
quando10/04/2017
necessário,
instalações
de frio
com
nº.308.090.658-60,
no emprego
especial
de PROcâmaras eDE
antecâmaras
que
se fizerem
FESSOR
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I. necessárias, em número e área
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabalhos,
obedecidosNº
os15.939
princípios
da 27
técnica
facilidade
PORTARIA
DE
DEindustrial
JUNHOeDE
2017.de
higienização, sendo facultativo o aproveitamento e preparo de
subprodutos
nãoo contrato
comestíveis;
RESCINDIR
de trabalho da servidora pública municipal
dispor,
quando necessário,
de equipamento
geradorda
de
Srª. XIIIAMANDA
ALVARENGA
VASCONCELOS
SANTOS, portadora
vapor com
capacidade
as necessidades
do estabelecimento,
Carteira
de Identidade
RG.para
nº. 40.909.177-7,
e inscrita
no CPF. MF. sob
em dependência
oinstalado
nº341.001.628-71,
admitidaexterna;
em 22/04/2015 sob o regime jurídico da
XIX- dispor
dependências
deemprego
combusConsolidação
dasde
Leis
do Trabalho –para
CLT,armazenamento
para o exercício do
tível usado
na produção
de vapor,
de acordo
as legislações
público
temporário
de AGENTE
COMUNITARIO
DEcom
SAUDE.
vigentes;
XX- dispor de depósitos adequados para ingredientes, embalagens,
continentes,
ou produtos
limpeza;DE
e, 2017.
PORTARIA
Nº materiais
15.940 DE
27 DE de
JUNHO
XXI- o estabelecimento que não possuir equipamento de
aproveitamento
preparoode
subprodutos
não da
comestíveis
deverá
RESCINDIR ae pedido,
contrato
de trabalho
servidora pública
dar destino
estes rejeitos
forma não
causadora
de poluição
municipal
Srº.aCECILIA
MARIA de
EUGENIO
OLIVEIRA
portadora
da Carambiental,
de acordo
as legislações
vigentes.
teira
de Identidade
RG.com
nº 17.415.388-0
e inscrita
no CPF. MF. sob o
Parágrafo único.
É proibido
o emprego
de utensílios
geral,
nº.108.749.488-51,
admitida
02/03/2017
no emprego
especial em
de PROtais como:
bandejas,
tanques, equipamentos e
FESSOR
DEgamelas,
EDUCAÇÃO
BÁSICA mesas,
II.
outros, com ângulosidades ou frestas, confeccionados em material
rústico ou qualquer outro material ou forma que não permita perfeita
higienização.
PORTARIA Nº 15.941 DE 27 DE JUNHO DE 2017.
Art.19. Nos locais em que se fabriquem, beneficiem, preparem
ou acondicionem
produtos
e subprodutos
animal,
RESCINDIR a pedido,
o contrato
de trabalhodedaorigem
servidora
públicaé
proibido
terem
em
depósito
substâncias
nocivas
à
saúde
ou que
municipal Srº. FERNANDA DOS SANTOS BERNARDES portadora
da
possam servir
para alterar,
fraudar
ou falsificar
Carteira
de Identidade
RG. nºadulterar,
47.178.868.5
e inscrita
no CPF.o produto.
MF. sob
CAPÍTULO II admitida 03/03/2010 no emprego permanente de
o nº383.796.308-07,
DA HIGIENE
DOS ESTABELECIMENTOS
AUXILIAR
DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL.
Art. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabelecimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
durante
e após aNºrealização
de rotina DE
e industriais,
PORTARIA
15.942 dos
DE trabalhos
27 DE JUNHO
2017.
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
comEXONERAR
a legislaçãoaambiental
pertinente,
em especial,
LeiBARROS
Compleservidora pública
municipal
DANIELEaDE
mentar nº
173, deda19Carteira
de Dezembro
de 2014,
Código de Meio
BRAGA,
portadora
de Identidade
RG. nº.40.542.496-6,
e
Ambiente
de Santa
Isabel
e seus regulamentos.
inscrita
no CPF.
MF. Sob.
o nº.309.251.918-33,
nomeada em 13/06/2016
maquinários,
carros,das
tanques,
caixas,
sob Art.21.
o regime0s
jurídico
da Consolidação
Leis dovagonetes,
Trabalho – CLT
da
mesas,de
demais
materiais
e utensíliosDE
serão
convenientemente marfunção
confiança
de ASSISTENTE
COORDENADORIA.
cados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não
comestíveis,
ou ainda
utilizados
alimentação
de animais,
usandoPORTARIA
Nº 15.943
DEna27
DE JUNHO
DE 2017.
se as denominações COMESTÍVEIS e NÃO COMESTÍVEIS.
Art.
22. As
equipamentos,
móveis, utensílios
ADMITIR
o Srinstalações,
RODOLFO DE
SOUZA RODRIGUES,
portador dae
maquinários
devem ser
mantidos
em condições
higiênico-sanitárias
Carteira
de Identidade
RG.
nº.42.941.713-5,
inscrito
no CPF. MF. Sob.

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
o nº. 332.793.748-63
emindústria,
caráter temporário
excepcional
até 22-12utensílios
utilizados na
devem serelavados
diariamente
ou
2017, admitido
em 18/04/2017,
parapara
o emprego
público
quantas
vezes forem
necessárias
mantença
das temporário
condições
especial de PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BASICA
II, constante
do
higiênico-sanitárias,
sendoDE
obrigatório
o uso
de produtos
saneantes
V da Tabela devidamente
I da Lei Complementar
nº 130
31 decompetenAgosto de
eAnexo
domissanitários
registrados
nosde
órgãos
2009 e Lei nº. 2.832, de 30 de maio de 2016, com jornada de trabalho
tes.
de Art.
15 (quinze)
semanais e vencimentos
a ref.
07,
24. Os horas
estabelecimentos
em todas as equiparados
dependências
devem
sobmantidos
o regime de
contrato
temporário
especial, podendo
ser rescindido
ser
livres
de animais
sinantrópicos
ou quaisquer
outros
a qualquer
mediante de
a não
adaptação
àsno
atividades,
retorno
animais.
O momento,
controle integrado
pragas
urbanas
que diz respeito
titular e/ou elaboração
de Concurso
Público.
adodesinsetização
e desratização
somente
poderá ser realizado por
empresa especializada e devidamente registrada ou licenciada no
órgão competente.
PORTARIA
15.944 DE
DE JUNHO
DE 2017.
Art.25. TodoNº
manipulador
deve27
atender
obrigatoriamente
o que
consta em Portaria e demais legislações vigentes no que se refere ao
ADMITIR
o Sruniformes,
FABIANO LUIZ
CABRAL
GONÇALVES,e portador
da
asseio
e estética,
uso de
EPI’s, higienização
antissepsia
Carteira
RG. nº.33.866.653-9,
inscrito no CPF. MF. Sob.
das
mãosdee Identidade
condutas durante
a manipulação.
o nº.282.670.888-06
em caráter
temporárioprodutos
e excepcional
até 22-12Art. 26. O pessoal
que manipula
condenados
ou
2017, admitido
em 02/05/2017,
para o emprego
público
estrabalhe
em necrópsias
fica obrigado
a desinfetar
astemporário
mãos, instrupecial deePROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BASICA
I, constante do Anexo
mentos
vestuários, com
antissépticos
apropriados.
V daArt.
Tabela
Lei Complementar
nº 130
31 de Agosto
de 2009ou
e
27. ÉI da
proibido
fazer refeições
emde
qualquer
dependência
Lei nº.
de 30
de maio para
de 2016,
trabalho
de 30
área
que2.832,
não seja
destinada
tanto,com
bemjornada
como de
manter
produtos,
(trinta) horas
semanais
e vencimentos
equiparados
a ref.não
07,pertencensob o regiobjetos
incluindo
os pessoais
e materiais
estranhos
meàdefinalidade
contrato temporário
especial,em
podendo
rescindido a qualquer
tes
da dependência
que se ser
encontrarem.
momento,
a não
adaptação
às atividades,
retornodedomatériastitular e/
Art. 28.mediante
É proibido
empregar
na coleta
e embalagem
ou elaboração
de Concurso
Público.
primas
e produtos
usados na
alimentação humana, vasilhames de
cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2%
(dois por cento) de chumbo ou que apresente estanhagem defeituPORTARIA
15.945que,
DEpela
27 forma
DE JUNHO
DE 2017.
osa,
ou qualquerNº
utensílio
e composição,
possa
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
ADMITIR
a Senhora
ROSANGELA
DE ALMEIDA
GERALDO porArt.
29. Em
caso algum
é permitido
o acondicionamento
de
tadora da Carteiraede
Identidade
RG. nº.36.858.486-0,
inscrita
no CPF.
matérias-primas
produtos
destinados
a alimentação
humana
em
MF. Sob.
o nº.319.240.628-36
em caráter
temporário
e excepcional
até
carros,
recipientes
ou continentes
que tenham
servido
para produ22-12-2017,
admitido em 02/05/2017, para o emprego público tempotos
não comestíveis.
rárioArt.
especial
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
constante
30. O de
S.I.M.
poderá exigir
em qualquerBASICA
ocasião,I, desde
que
do Anexo
V da Tabela
I da Lei Complementar
nº 130
de 31 higiênicode Agosto
julgue
necessário,
a execução
de quaisquer
medidas
de 2009 e nos
Lei nº.
2.832, de 30 de maio
com jornada
de trabasanitárias
estabelecimentos,
áreasdede2016,
interesse,
suas dependênlho de
30 (trinta) horas semanais e vencimentos equiparados a ref. 07,
cias
e anexos.
sobTÍTULO
o regime IV
de contrato temporário especial, podendo ser rescindido
a qualquer
momento, medianteDOS
a nãoESTABELECIMENTOS
adaptação às atividades, retorno
DA CLASSIFICAÇÃO
do titular
e/ou elaboração
de Concurso Público.
CAPÍTULO
I
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS
Art. 31. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados
em:
PORTARIA
Nº 15.946 DE 27 DE JUNHO DE 2017.
I- matadouro-frigorífico de bovinos;
ADMITIR
a Senhora TATIANE
MARIA CAVALCANTI DOS SANIImatadouro-frigorífico
de suínos;
TOS,
da Carteira de Identidade
nº.57.977.061-8, inscrita
III-portadora
matadouro-frigorífico
de aves eRG.
coelhos;
no CPF.
MF. Sob. o nº.082.837.934-38
em caráter
temporário e excepIV- matadouro-frigorífico
de caprinos
e ovinos;
cional
22-12-2017, admitidade
embovinos
02/05/2017,
para o emprego públiV- até
matadouro-frigorífico
e suínos;
co temporário
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
VI- fábricaespecial
de conservas;
constante
do Anexo
V da Tabela
I da Lei Complementar nº 130 de 31
VII- fábrica
de produtos
gordurosos;
de Agosto
de 2009de
e Lei
nº. 2.832,
de 30 denão
maiocomestíveis;
de 2016, com jornada
VIII- fábrica
produtos
derivados
de trabalho
de 27:30 (vinte
sete horas
e trinta) semanais e vencimentos
IX- entrepostos
de carnes
e derivados;
equiparados
a ref. 07, sob o regime de contrato temporário especial, poX- charqueadas.
dendo
rescindidopor
a qualquer
momento, mediante
a não adaptação
§1º.ser
Entende-se
"matadouro-frigorífico"
o estabelecimento
às atividades,
retorno
titular e/ou completas
elaboração de
Concurso Público.
industrial,
dotado
dedoinstalações
e equipamentos
adequados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
PORTARIA
Nº 15.947
27 DE
JUNHO
DEindustrial
2017.
para
industrialização
e, deveráDE
possuir
instalações
de frio
adequadas.
ADMITIR
a Senhora
DAS
GRAÇAS oSILVA
portadora da
§2º.
Entende-se
por SHIRLEY
"fábrica de
conservas"
estabelecimento
Carteira
de Identidade
RG.
no CPF.
MF.
que
industrializa
a carne
dasnº.40.867.242-0,
várias espéciesinscrita
de açougue,
com
ouSob.
sem
o nº.330.486.798-80
em ecaráter
e excepcional
22-12sala
de matança anexa,
que emtemporário
qualquer dos
casos sejaaté
dotada
de
2017, admitida
02/05/2017,
o emprego
temporário
instalações
deem
frio
industrialpara
adequadas
e público
aparelhagem
paraes-o
pecial dede
PROFESSOR
DEnão
EDUCAÇÃO
BASICA I, constante do Anexo
preparo
subprodutos
comestíveis.
V da§3º.
Tabela
I da Lei Complementar
130 de 31
de Agosto de
2009 e
Entende-se
por "fábrica denºprodutos
gordurosos"
o estabeLei nº. 2.832,
de 30 de
maio de 2016, ao
com
jornadadede
trabalho exclude 30
lecimento
destinado
exclusivamente
preparo
gorduras,
(trinta)
horas semanais
e vencimentos
ref. 07, de
soborigem
o regiída
a manteiga,
adicionadas
ou não equiparados
de matériasaprimas
me de contrato temporário especial, podendo ser rescindido a qualquer
vegetal.
momento,
mediante apor
não"fábrica
adaptação
às atividades,
retornonão
do titular
e/
§4º. Entende-se
de produtos
derivados
comesou elaboração
de Concursoque
Público.
tíveis"
o estabelecimento
manipula matérias-primas e resíduos
de animais de várias procedências, para o preparo exclusivo de
produtos utilizados na alimentação não humana.
§5º. Entende-se
por "entreposto
de carnes
e derivados"
PORTARIA
Nº 15.948
DE 27 DE
JUNHO
DE 2017.o
estabelecimento destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
conservação,
distribuiçãoDE
de carnes
frescas
ADMITIR acondicionamento,
a Senhora JENIFER eAPARECIDA
CAMPOS
LIMAe
derivados
resfriados
das diversas
espécies
de açouportadora da
Carteira ou
de congelados
Identidade RG.
nº.41.177.425-6,
inscrita
no
gue
outros
animais. em caráter temporário e excepcioCPF.e MF.
Sob.produtos
o nº.408.533.588-00
Entende-se por
"charqueada"
o estabelecimento
quepúblico
produnal §6º.
até 22-12-2017,
admitida
em 02/05/2017,
para o emprego
za
charque,especial
dispondo
de instalações
próprias
para
temporário
deobrigatoriamente
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BASICA
I, consotante
aproveitamento
integral
de todas as matérias-primas.
do Anexo V da
TabelaeI perfeito
da Lei Complementar
nº 130 de 31 de
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
de 2009
e Lei nº. 2.832,e de
de maiodos
de 2016,
comabatidos
jornada
aAgosto
base óssea
correspondente
que30procede
animais
de trabalho
de 30
(trinta) horas semanais e vencimentos equiparados a
sobre
inspeção
veterinária.
ref.§1º.
07, Quando
sob o regime
de contrato
temporário
podendo
ser resdestinada
à elaboração
deespecial,
conservas
em geral,
por
cindido (matéria-prima)
a qualquer momento,
mediante
a não adaptação
atividades,
"carne"
devem-se
entender
as massasàsmusculares
retorno do titular
e/ou elaboração
de Concurso
despojadas
de gordura,
aponeuroses,
vasos,Público.
gânglios, tendões e
ossos.
§2°. Considera-se "miúdos" os órgãos e vísceras dos animais de
PORTARIA
DE humana,
27 DE JUNHO
açougue,
usadosNº
na 15.949
alimentação
além dos DE
pés, 2017.
mãos e
cauda.
ADMITIR
Senhora
GEISA formado
SANTANAdas
TEOFILO
SILVA porta-e
Art.
33. O aanimal
abatido,
massasDAmusculares
dora dadesprovido
Carteira de de
Identidade
nº.44.412.668-5,
inscritaórgãos
no CPF.e
ossos,
cabeça,RG.
mocotós,
cauda, couro,
MF. Sob.torácicas
o nº.364.710.458-24
em tecnicamente
caráter temporário
e excepcional
até
vísceras
e abdominais
preparado,
constitui
a22-12-2017,
"carcaça". admitida em 02/05/2017, para o emprego público temporário
especial
de PROFESSOR
I, constante
§1º.
Nos suínos,
para efeitoDE
de EDUCAÇÃO
reinspeção, BASICA
desde que
venham
do Anexo V da Tabela
I da Lei Complementar
de 31 deas
Agosto
acompanhados
dos respectivos
certificadosnºde130
inspeção,
suas
de 2009 epodem
Lei nº. ou
2.832,
30 deomaio
decabeça
2016, com
jornada de trabacarcaças
nãode
incluir
couro
e pés.
lho§2°.
de 30A(trinta)
horasdividida
semanaisaoe vencimentos
equiparados
a ref.
"carcaça"
longo da coluna
vertebral
dá07,
as
sob o regime
de contrato
temporáriopor
especial,
podendo
ser rescindido
"meias
carcaças"
que, subdivididas
um corte
entre duas
costelas,
a qualquer
momento,
mediante
a não adaptação
às atividades,
retorno
dão
os "quartos"
anteriores
ou dianteiros
e posteriores
ou traseiros.
do Art.
titular34.
e/ou
de Concurso
Público. "subproduto" "merA elaboração
simples designação
"produto",
cadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
produto previsto no artigo 3º, deste Decreto.
PORTARIA
Nº 15.950 DE 27 DE JUNHO DE 2017.
Seção I
Do Funcionamento de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
ADMITIR
a Senhora
DRIELLI CINTIA
DAS NEVES
BRITOdevem
portaArt.
35. Os
estabelecimentos
de carnes
e derivados
dora da Carteira
de Identidade
RG. além
nº.40.157.794-6,
no CPF.
satisfazer
as seguintes
condições,
das comunsinscrita
para todos
os
MF. Sob. o nº.347.293.348-84 em caráter temporário e excepcional até
estabelecimentos:
22-12-2017,
em 02/05/2017,
para
o emprego
público
I- serem admitida
localizados
em área em
área
aprovada
pelo tempoPlano
rário especial
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BASICA
I, constante
Diretor
Estratégico
de Santa Isabel,
afastado dos
limites
das vias
do AnexodeVacordo
da Tabela
da Códigos
Lei Complementar
de 31 de
Agosto
públicas
comI os
de Obras enºde130
Posturas
vigentes,
de 2009 edeLeipénº.
2.832,nas
desalas
30 dedemaio
de 2016,
jornada
de trabadispondo
direito
matança
quecom
permita
a instalação
lho equipamentos,
de 30 (trinta) horas
semanais e vencimentos
equiparados
a ref.
08,
dos
principalmente
de trilhagem
aérea, numa
altura
sob o regime
de contrato temporário
especial,
podendo ser rescindido
adequada
à manipulação
das carcaças
higienicamente,
e demais
a qualquer momento, mediante a não adaptação às atividades, retorno
matérias-primas;
do IItitular
e/ou de
elaboração
de Concurso
dispor
currais e/ou
pocilgasPúblico.
cobertas convenientemente
pavimentadas e providas de bebedouros;
III- dispor, no caso de estabelecimento de abate, de meios que
possibilitem
a lavagem
e a desinfecção
dos JUNHO
veículos utilizados
nos
PORTARIA
Nº 15.951
DE 27 DE
DE 2017.
transportes dos animais, segundo legislação vigente;
IV–
disporadeSenhora
locais apropriados
separação
isolamento
ADMITIR
ANA PAULA para
COSTA
FUGITOeportadora
da
de
animais
Carteira
dedoentes;
Identidade RG. nº.35.571.819-4, inscrita no CPF. MF. Sob.
V- dispor, de acordo
a classificação
estabelecimento,
de
o nº.324.466.418-06
em com
caráter
temporário edo
excepcional
até 22-12dependências
matança
suficientemente
amplas
para permitir
2017, admitidadeem
02/05/2017,
para o emprego
público
temporárioo
normal
disposiespecialdesenvolvimento
de PROFESSORdas
DE respectivas
EDUCAÇÃOoperações,
INFANTIL, com
constante
do
tivos
evitem
das carcaças com
piso
Anexoque
V da
Tabelao Icontato
da Lei Complementar
nº 130o de
31ou
deentre
Agostosi,dee
preferencialmente
contato
direto
dos de
operários
2009 e Lei nº. 2.832,evitem
de 30 de
maio demanual
2016, com
jornada
trabalho
durante
mesmas;
de 27:30a movimentação
(vinte sete horasdas
e trinta
minutos) semanais e vencimentos
equiparados
a ref.
sob o regime de de
contrato
especial,para
poVI- dispor,
nos07,
estabelecimentos
abate,temporário
de dependências
ser rescindido
a qualquer
momento, mediante
a não
adaptação
odendo
esvaziamento
e limpeza
dos estômagos
e intestinos,
a manipulaàs atividades,
do titular
elaboração
Concurso Público.
ção
de cabeçasretorno
e línguas
e dase/ou
demais
víscerasdecomestíveis;
VII- dispor, de acordo com este Decreto, de graxaria para o
aproveitamento de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
comestíveis,
de câmaras
frias, DE
de sala
desossa,
de dependências
PORTARIA
Nº 15.952
DEde27
DE JUNHO
2017
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
conservas,
de depósito
e salga
deOLIVEIRA
couros, deBESERRA
salga e ressalga
e secagem
ADMITIR
a Senhora
ALINE
DA SILVA
portade
carne,
de depósito
de subprodutos
não comestíveisinscrita
e de depósitos
dora
da Carteira
de Identidade
RG. nº.22.580.074-3,
no CPF.
diversos,
à capacidade
dotemporário
estabelecimento;
MF. Sob. proporcionais
o nº.261.948.758-79
em caráter
e excepcional até
VIII- dispor
de equipamento
completo
adequado,
tais tempocomo:
22-12-2017,
admitida
em 02/05/2017,
para o eemprego
público
plataformas,
carros, caixas,
estrados, pias,
esterilizadores,
rário especialmesas,
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BASICA
I, constante
edo
outros
emI da
quaisquer
das fábricas
de de
recebimento
Anexoutilizados
V da Tabela
Lei Complementar
nº 130
31 de Agostoe
industrialização
matéria-prima
do 2016,
preparo
produtos,
em
de 2009 e Lei nº. da
2.832,
de 30 de maioe de
comde
jornada
de trabanúmero
e construídos
materialequiparados
que permita
fácil07,e
lho de 30suficiente
(trinta) horas
semanais ecom
vencimentos
a ref.
perfeita
higienização;
sob o regime
de contrato temporário especial, podendo ser rescindido
IX- possuir
dependências
para
higienização
de
a qualquer
momento,
mediante a específicas
não adaptação
às atividades,
retorno
carretilhas
e/ou
balancins,
gaiolas,
bandejas e outros comdo titular e/ou
elaboração
decarros,
Concurso
Público.
ponentes de acordo com a finalidade do estabelecimento;
X- dispor de equipamento gerador de vapor ou similar com
capacidade
suficiente
para as necessidades
estabelecimento,
bem
PORTARIA
Nº 15.953
DE 27 DEdoJUNHO
DE 2017.
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
manipulação
ADMITIReaindustrialização.
Senhora CRISTINA ANA DE JESUS SANTOS portado§1º.Carteira
Os estabelecimentos
ao abate
ra da
de Identidade RG. destinados
nº.35.979.151-7,
inscritadeno AVES
CPF. MF.e
COELHOS
devem satisfazer
as seguintes
condições
específicas:
Sob. o nº.312.421.128-63
em caráter
temporário
e excepcional
até 22I) dispor
de plataforma
coberta
recepção
dostemporário
animais,
12-2017,
admitida
em 03/05/2017,
parapara
o emprego
público
protegida
ventos dominantes
da incidência
direta
dos raios
especial dedos
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL,
constante
do
solares;
Anexo V da Tabela I da Lei Complementar nº 130 de 31 de Agosto de
II) edispor
mecanismo
as operações
de
2009
Lei nº.de
2.832,
de 30 deque
maiopermita
de 2016,realizar
com jornada
de trabalho
sangria,
esfola,
evisceração
e preparo
de carcaçaequiparados
“toilete” com
as
de 25 (vinte
cinco)
horas semanais
e vencimentos
a ref.
aves
ou coelhos
pés e/ou
cabeças;
08, sob
o regime suspensos
de contrato pelos
temporário
especial,
podendo ser rescinIII)a qualquer
dispor demomento,
dependências
exclusivas
para a às
operação
de
dido
mediante
a não adaptação
atividades,
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idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os
de qualidade,
e segurança higiênica,
retorno
dopadrões
titular e/ou
elaboraçãoconformidade
de Concurso Público.
sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
proteção
da saúde
PORTARIA
Nº pública.
15.954 DE 27 DE JUNHO DE 2017.
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
serão
aplicados
em todas
as etapas
do DE
processo
de produção,
nas
ADMITIR
a Senhora
ERIKA
FABIANE
CAMPOS
SARNO SANpropriedades
produção
artesanal,
indusTOS
portadora rurais,
da Carteira
de Identidade
RG.estabelecimentos
nº.43.257.137-1, inscrita
triais,
de manipulação
e transporte.
no
CPF.meios
MF. Sob.
o nº.335.677.098-52
em caráter temporário e excepArt.
A Inspeçãoadmitida
Sanitária
Industrial depara
Produtos
de Origem
cional
até3º.22-12-2017,
eme 08/05/2017,
o emprego
públiAnimal
será
exercida
pela
Secretaria
Municipal
de
Meio
Ambiente
co temporário especial de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA
I,
e Desenvolvimento
do Serviçonºde130
Inspeção
constante
do Anexo VAgropecuário,
da Tabela I da através
Lei Complementar
de 31
Municipal
S.I.M.
e abrange:
de
Agosto de–2009
e Lei
nº. 2.832, de 30 de maio de 2016, com jornada
I- os animais
destinados
abate, eseus
produtos,equiparados
subprodutos
de trabalho
de 30 (trinta)
horas ao
semanais
vencimentos
a
eref.matérias
primas;
07, sob o regime de contrato temporário especial, podendo ser resII- oa pescado
e seus derivados;
cindido
qualquer momento,
mediante a não adaptação às atividades,
IIIo
leite
e
seus
derivados;de Concurso Público.
retorno do titular e/ou elaboração
IV- os ovos e seus derivados;
V- o mel de abelha, a cera e seus derivados; e,
VI- os demais produtos artesanais quando autorizados pela
PORTARIA
Nº 15.955 DE 27 DE JUNHO DE 2017.
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art.
4º.
A
Inspeção
e Industrial
de Produtos
Origem
ADMITIR a SenhoraSanitária
FLAVIA REGINA
LOPES
DA SILVAde
portadora
Animal
e
os
demais
produtos
Artesanais
autorizados
pela
legislada Carteira de Identidade RG. nº.29.274.494-8, inscrita no CPF.
MF.
ção,
abrange
ainda:
Sob. o nº.266.755.088-90 em caráter temporário e excepcional até 22I- as admitida
condições
higiene epara
sanitárias
dos público
estabelecimentos
12-2017,
emde
17/05/2017,
o emprego
temporário
registrados;
especial de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I, constante do
II- V
a captação,
depósito,nºtratamento
Anexo
da Tabela canalização,
I da Lei Complementar
130 de 31 ededistribuição
Agosto de
das
águas
de
abastecimento
bem
como
a
captação,
distribuição
2009 e Lei nº. 2.832, de 30 de maio de 2016, com jornada
de trabalhoe
escoamento
das águas
residuais;
de
30 (trinta) horas
semanais
e vencimentos equiparados a ref. 07, sob
IIIo
funcionamento
dos estabelecimentos;
o regime de contrato temporário
especial, podendo ser rescindido a
IV- asmomento,
fases de recebimento,
elaboração,
qualquer
mediante a não
adaptaçãomanipulação,
às atividades,preparo,
retorno
acondicionamento,
conservação,
transporte
e
do titular e/ou elaboração de Concurso Público. depósito de todos os
produtos de origem animal e suas matérias-primas, adicionadas ou
não de produtos vegetais;
V- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
PORTARIA
Nº 15.956 DE 27 DE JUNHO DE 2017.
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
acordo com os tipos e padrões previstos neste Decreto, na LegisADMITIR
AMANDA
PEREIRA
DOSe SANTOS
lação
Federala Senhora
e Estadual
e demais
normas
fórmulasportadora
técnicas
da
Carteira aprovadas;
de Identidade RG. nº.30.973.094-6, inscrita no CPF. MF.
científicas
Sob.VIIo nº.318.801.168-71
emprodutos
caráter temporário
e excepcional
até com
22a classificação de
e subprodutos,
de acordo
12-2017,
17/05/2017,
para
o emprego
público temporário
os tipos eadmitida
padrõesem
previstos
neste
Decreto,
na Legislação
Federal
especial
deePROFESSOR
DEe fórmulas
EDUCAÇÃO
BASICA
II, constante
do
e Estadual
demais normas
técnicas
científicas
aprovadas; V da Tabela I da Lei Complementar nº 130 de 31 de Agosto de
Anexo
produtoras
e intermediárias;
2009VIIIe Leiasnº.matérias-primas
2.832, de 30 de nas
maiofontes
de 2016,
com jornada
de trabalho
IXos exames
tecnológicos,
microbiológicos,
de 30
(trinta)
horas semanais
e vencimentos
equiparadoshistológicos
a ref. 07, sobe
dascontrato
matérias-primas
produtos,podendo
quandoser
houver
necessioquímicos
regime de
temporárioeespecial,
rescindido
a
dade; e,
qualquer momento, mediante a não adaptação às atividades, retorno
X- os meios de transportes de animais vivos, dos produtos
do titular e/ou elaboração de Concurso Público.
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Art. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
Funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Nº Agropecuário
15.957 DE 27
DE JUNHO
DE o2017.
ePORTARIA
Desenvolvimento
contendo
a sigla S.I.M.,
número
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
ADMITIR
a Senhora
HELLEN
SAMANTHA
§1º.
É obrigatória
a prévia
apresentação
deMOREIRA
IdentidadePINHEIRO
Funcional
portadora
da Carteira
de Identidade
nº.46.830.416-2,
inscritasuas
no
sempre que
o servidor
do S.I.M.RG.
estiver
desempenhando
atividades
profissionais.
CPF.
MF. Sob.
o nº.345.700.288-61 em caráter temporário e excepcio§2º.22-12-2017,
Aos servidores
doem
S.I.M.,
no exercício
da função,
será
nal até
admitida
17/05/2017,
para o emprego
público
concedidoespecial
o acessodeamplo
e irrestrito
a qualquer BASICA
hora, a todas
temporário
PROFESSOR
DE eEDUCAÇÃO
I, cons-as
dependências
oude
em
tante
do AnexoeVinstalações
da Tabela dos
I daestabelecimentos
Lei Complementarregistrados
nº 130 de 31
processo
de
registro,
bem
como,
a
todos
os
estabelecimentos
onde
Agosto de 2009 e Lei nº. 2.832, de 30 de maio de 2016, com jornada
são mantidos, depositados e comercializados produtos e
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e vencimentos equiparados a
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
ref. 07,
regime depoderão
contratoser
temporário
ser resArt.sob
6º.oSomente
expostosespecial,
à venda,podendo
depositados
ou
cindido
a
qualquer
momento,
mediante
a
não
adaptação
às
atividades,
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
retorno
do titularsido
e/oupreviamente
elaboração de
Concurso Público.
I- tenham
registrados
no órgão federal, estadual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
II- tenham sido embalados, reembalados, transportados, imporPORTARIA
Nºpor
15.958
DE 27 DEsob
JUNHO
2017.no
tados
ou vendidos
estabelecimentos
regime deDE
inspeção
referido serviço competente;
IIItenham
sido rotulados
segundo
as disposições
das legislaADMITIR
a Senhora
SUELI DE
OLIVEIRA
SIQUEIRA portadora
da
ções vigentes;
e,
Carteira
de Identidade
RG. nº.23.298.149-8, inscrita no CPF. MF. Sob.
IV- obedeçam naem
suacaráter
composição
o padrão
de qualidade
detero nº.255.757.548-80
temporário
e excepcional
até 22-12minado
na legislação
vigente.para o emprego público temporário es2017,
admitida
em 18/05/2017,
pecial de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I, constante do Anexo
V da Tabela I da Lei Complementar nº 130 de 31 de Agosto de 2009 e
Lei nº. 2.832, de 30 de maio de 2016, com jornada de trabalho de 30
(trinta) horas semanais e vencimentos equiparados a ref. 07, sob o regime de contrato temporário especial, podendo ser rescindido a qualquer
momento, mediante a não adaptação às atividades, retorno do titular e/
ou elaboração de Concurso Público.

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
TÍTULO II

DO REGISTRO
DOS ESTABELECIMENTOS
PORTARIA
Nº 15.959
DE 27 DE JUNHO DE INDUS2017.

30/06/2017
30/03/16
CAPÍTULO II

DA TRANSFERÊNCIA
PORTARIA
Nº 15.967 DE
DEREGISTRO
27 DE JUNHO DE 2017.

TRIAIS E ENTREPOSTOS
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
ou arrendado
sem aque
concomitantemente
seja feita
a competente
CAPÍTULO
I
NOMEAR o Senhor
DAVI DE SOUSA MATOS , portador da CéEXONERAR,
servidora
pública municipal,
SYNARA
BORGES
transferência
de
responsabilidade
do
registro
para
a
nova
empresa.
DO
REGISTRO
dula de Identidade RG. nº. 30.019.700-7 e inscrito no CPF. MF. sob. o
DE ARAUJO RODRIGUES, portadora da Cédula de Identidade
RG
§1º. No caso do
comprador
ou arrendatário
se negar a promover
Art. 7º. Depende
deexercer
registros
no S.I.M.
o funcionamento
dos
nº.351.343.131-72,
para
a função
de confiança
de ASSISTENnº.46.411.050-6,
e inscrita
no CPF.
MF. sob o nº332.793.708-76,
admiatida
transferência,
deve
ser feitaapelo
vendedor
ou locador
imediata
seguintes
estabelecimentos:
TE DE COORDENADORIA,
Ref.11, do anexo I, da Lei Municipal 2.054,
em 06/09/2011,
exercendo
função
de confiança
de ASSISTENTE
comunicação
escrita ao S.I.M.,
esclarecendo
os motivos
recusa.
I- matadouros
de bovinos, suínos, aves e coelhos,
de 30
de outubro defrigoríficos
1998.
DE COORDENADORIA,
retornando
ao cargo de
origem nodaemprego
§2º.
As
empresas
responsáveis
por
estabelecimentos
registrados
caprinos e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
permanente de ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR.
durante as fases do processamento da transação comercial devem
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produPORTARIA Nº 15.960, DE 27 DE JUNHO DE 2017
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
tos de origem animal não comestíveis;
PORTARIA Nº 15.968 DE 27 DE JUNHO DE 2017.
§3º. Enquanto a transferência não se efetuar, continua responIIpostos
de
leite
e
derivados,
fábrica
de
laticínios,
usinas
de
NOMEAR a Senhora SELMA PEREIRA DOS SANTOS, portadora
sável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
da Cédula de Identidade RG. nº. 20.600.185-X e inscrita no CPF. MF.
NOMEAR a Senhora BIANCA EVELYN DA SILVA BONFA, portador
empresa em nome da qual esteja registrado.
entrepostos
de pescado
e fábricas
de conservas
dede
pescado;
sob.IIIo nº.
129.963.178-90
para exercer
a função
de confiança
LIDER
da Cédula de Identidade RG. nº. 48.801.967-9 e inscrita no CPF. MF.
§4º.
No caso do vendedor ou locador
ter feito na
a comunicação
entrepostos
e fábricas
de do
produtos
derivados
de ervas,
DE IVEQUIPE
OPERACIONAL,
ref.07,
anexo I da
Lei Municipal
2.054
sob.
o nº.362.419.578-64,nomeada
em 12/01/2017,
função de con-a
que se refere o §1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro
condimentos,
vegetais,
frutas
e
as
bebidas
artesanais,
alcoólicas
e
de 30 de outubro de 1998.
fiança de AGENTE COMUNITARIO, fica nomeada na função de condo
prazo
de 60 (sessenta)
dias os documentos
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
fiança
de ASSISTENTE
DE COORDENADORIA,
Ref.11,necessários
do anexo I, daà
respectiva
transferência,
é
suspenso
o
registro
do
estabelecimento,
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
Lei Municipal 2.054, de 30 de outubro de 1998.
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
PORTARIA Nº 15.961 DE 27 DE JUNHO DE 2017.
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondiEXONERAR, a servidora pública municipal, Senhora PATRICIA
PORTARIA Nº 15.969, DE 27 DE JUNHO DE 2017
é obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável
cionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
FONSECA BEZERRA DA SILVA , portadora da Cédula de Identidade
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
animal devem possuir instalações adequadas para esses procediRG. nº. 30.973.342-X e inscrita no CPF. MF. sob. o nº.296.900.348-12,
NOMEAR o Senhor ERIVALDO TOMAS DA SILVA, portador da
Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
admitida em 16-07-2012, exercendo a função de confiança de ASSISCédula de Identidade RG. nº. 11.037.800-3 e inscrito no CPF. MF. sob.
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
TENTE DE GABINETE, RETORNANDO AO CARGO DE ORIGEM no
o nº. 881.952.878-91 para exercer a função de confiança de AGENTE
TÍTULO III
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
emprego permanente de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
COMUNITARIO, ref.04, do anexo I da Lei Municipal 2.054 de 30 de
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESpara a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
outubro de 1998.
TABELECIMENTOS
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
CAPÍTULO I
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro referido no caput
PORTARIA
Nº 15.962, DE
27 DE JUNHO
DE 2017
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
deste
artigo, os estabelecimentos
comerciais
que manipulam
pequePORTARIA
Nºestabelecimento
15.970 DE 27ouDE
JUNHO
DEao2017.
Art. 17. Todo
local
destinado
abate,
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
NOMEAR
a
Senhora
JESSICA
SILVA
DUARTE,
portadora
da
Cérecebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embadula
de
Identidade
RG.
nº.
47.428.882-1
e
inscrita
no
CPF.
MF.
sob.
o
NOMEAR
a
Senhora
SHIRLEI
CRISTINA
RIBEIRO
ALMEIDA,
porelaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
nº. Art.
395.849.728-47
admitida
em
17/08/2010
no
emprego
permanente
tador
da
Cédula
de
Identidade
RG.
nº.
35.209.398-5
e
inscrita
no
CPF.
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
de Meio
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
fica nomeada
para exerceratravés
a função
MF. sob. o nº.328.317.428-89,
admitida
10/11/2011
no emprego
persubprodutos
de origem animal,
deveráem
possuir
o Título
de Registro
de
ambiente
e Desenvolvimento
Agropecuário,
de
de
confiança
de
ASSISTENTE
DE
GABINETE,
ref.12,
do
anexo
I
da
Lei
manente
de
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
,
fica
nomeada
na
função
de
emitido pelo S.I.M.
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admiMunicipal
2.054
de
30
de
outubro
de
1998.
confiança
de
ASSISTENTE
DE
COORDENADORIA,
Ref.11,
do
anexo
Art. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
I, da Lei Municipal
2.054,
30 de outubro
de 1998.
entrepostos
somente
serádelicenciado
depois
de atendido as normas
Isabel.
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
PORTARIA
Nºobedecer
15.963asDE
27 DEprevistas
JUNHOnos
DE
2017.de e as seguintes condições básicas e comuns:
existentes
deverão
exigências
Códigos
PORTARIA
Nºem
15.971
27 DEdeJUNHO
DE 2017.
I- localizar-se
pontosDE
distantes
fontes produtoras
de
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
EXONERAR,
servidora
MARICLAUodores indesejáveis de qualquer natureza;
Município
Santa aIsabel,
no pública
Códigomunicipal,
SanitárioAdoSRª.
Estado
de São
o direito
a PROGRESSÃO
FUNCIONAL
servidora
Paulo,
Lei Estadual
nº 10.083,
de 23 dedaSetembro
deIdentidade
1998, e suas
II-Fica
serobtido
instalado,
quando
viável, de preferência
noacentro
do
DIA GARDEZANI
BARBOSA,
portadora
Cédula de
nº
pública devidamente
municipal, a Srª.
MARCIA
MACHADO
PEREIRA
, portadora
da
alterações
e,
as
Leis
de
Proteção
e
Recuperação
aos
Mananciais
da
terreno,
cercado
e
afastado
das
vias
públicas
de
acordo
13.042.897-8 e inscrita no CPF. MF. Sob o nº.088.774.128-28, admitida
Carteira
de
Identidade
RG.
nº.35.806.716-9,
e
inscrita
no
CPF.
MF.
sob
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes, dispondo de área
em 02/02/2009, exercendo a função de confiança de SUPERVISOR
o circulação
nº.221.146.718-01,
admitida
em a04/05/2006,
exercendode
o veículos
emprego
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
de
interna que
permita
livre movimentação
DE
ENSINO,
RETORNANDO
AO
CARGO
DE
ORIGEM
no
emprego
permanente
de
PROFESSOR
DE
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL,
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica da Área de
de transporte, devendo em todas as hipóteses as operações ref.
de
07 para ref.
08 por concessão
de progressão
funcional,
conforme artigo
permanente
de PROFESSOR
EDUCAÇÃO
Proteção
e Recuperação
dosDE
Mananciais
doBÁSICA
Jaguari I.– APRM DO
recepção
e expedição
realizar-se
no interior
do terreno;
56 IIIda leidispor
complementar
nº 130
de redes
31 de agosto
de 2009.
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
de fontes
e/ou
de abastecimento
de água
28 de novembro de 1997.
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
PORTARIA
Nº 15.964
27 DEouJUNHO
DE nos
2017.
Parágrafo único.
QualquerDE
ampliação
remodelação
estalaboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
PORTARIA
Nº 15.972
DE 27
DE JUNHO
DEtodas
2017.
belecimentos registrados, referentes às suas dependências ou insanálises
e em volume
suficiente
e capaz
de atender
as
RETORNANDO,
às
funções
a
partir
de
31/03/2017,
a
servidora
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
necessidades sanitárias do estabelecimento;
Ficadispor
deferida
servidora
municipal
Sra. ELZA
MARIA DO
pública municipal
a Srª.MARICLAUDIA GARDEZANI BARBOSA, portaprojetos
pelo S.I.M.
IVde àluz
naturalpública
e artificial
abundantes,
devendo
ser
CARMO
MARCONDES
,
portadora
da
Carteira
de
Identidade
RG.
doraArt.
da 11.
Carteira
de
Identidade
RG.
nº
13.042.897-8
e
inscrita
no
CPF.
Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e
uniformes sem ofuscamento para não ocorrer alteração nas caracnº.11.365.940-4,
e inscrita
CPF. MF.
o nº.246.618.108-80,
MF. sob o nº088.774.128-28,
no emprego
permanente
de PSICOPEcapacidade
produtiva, aprovado
no projeto
inicial para
concessão
terísticas
organolépticas
dosnoprodutos
e deSob.
ventilação
suficiente em
admitida
em
11/03/1988
exercendo
o
emprego
permanente
de PRODAGOGO.
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
DE EDUCAÇÃO
BASICA
I, conceder
a incorporação
novos projetos pelo S.I.M.
asFESSOR
peculiaridades
de ordem
tecnológica
cabíveis
e também salarial
para a
prevista node
artigo
93 da Leilivres
Orgânica
do Município,
consistente
1/10e
mantença
ambientes
de fungos,
mofos,
bolores, em
gases
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
(um décimo) por ano da diferença entre a remuneração referente ao
outros;
autorizada
pelo S.I.M.
a expedição
do "TÍTULO
DE REGISTRO".
PORTARIA
Nº 15.965
DE 27
DE JUNHO
DE 2017
cargo
que apisos
servidora
é titulareedivisórias
as remunerações
superiores
ela
V- de
possuir
e paredes
vedadas,
lisas, dea cor
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
proporcionadas
exercício doscom
outros
cargos e funções,
até o limite
clara,
com cantosnoarredondados
acabamento
liso e impermeável
por espaço
superior
a 12pública
(doze)municipal
meses, só
poderá
reiniciar
suas
NOMEAR
a servidora
a Srª
ELIANE
DOS SANde 10/10
(dez décimos),
tudo conforme
o Decreto Municipal
4.659,
que
permitam
a devida limpeza
e higienização,
livres denºtrincas,
atividades
inspeção
prévia
de todas
dependências,
TOS ALVESmediante
MARTINS
portadora
da Carteira
desuas
Identidade
RG. nº.
de 27 de junho
2012 eburacos
processoou950/2017.
rachaduras,
frestas,
qualquer outra deformidade que
instalações
26.745.070-9e eequipamentos.
inscrita no CPF. MF. sob o n°. 258.058.148-03, admidificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
único.exercendo
Quando aainterrupção
do funcionamento
ultratidaParágrafo
em 14/04/1999
função de confiança
de DIRETOR
DE
ingresso de animais sinantrópicos;
passar
a 24fica
(vinte
e quatro)
meses poderá
ser cancelado
o respectivo
ESCOLA,
nomeada
na função
de confiança
de SUPERVISOR
DE
PORTARIA
Nº todas
15.973
DE 27 DE JUNHO
DE 2017.
VI- possuir em
as dependências,
em especial
área de
registro,
do S.I.M.
ENSINO, ao
ref.critério
08 constante
na Tabela II do anexo IV da Lei Complemenmanipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
tar nº.146,
20 de Dezembro
de 2010.
Art. 14.de
Tratando-se
de estabelecimentos
pertencentes a mesma
RETORNANDO,
funções
a partirdedesujeira
15/05/2017,
o servidor
construídos
de modo aàsevitar
o acúmulo
e contaminação,
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
público
municipaleohigienização,
Sr. PAULO ROBERTO
portador da
de
fácil limpeza
podendo MAGALHÃES,
o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispenCarteira
Identidade
RG. nº 19.818.708
e inscrito
no CPF.vedação
MF. sob oa
nos
casosdeem
que a cobertura
proporcionar
perfeita
sando-se
apenasNº
a construção
isolada
dependências
que2017.
possam
PORTARIA
15.966 DE
27 de
DE
JUNHO DE
nº. 108.749.038-31
no empregoanimais
permanente
de MOTORISTA
DE VEI-e
entrada
de poeiras, sujidades,
incluindo
os sinantrópicos
ser comuns.
CULOS LEVES.
NOMEAR a servidora pública municipal a Sr.ª SILVIA SARAIVA
FERNANDES GARCIA, portadora da Carteira de Identidade RG. nº.
Edição nº 377 de 30 de março de 2016 - tiragem: 1000 exemplares
28.084.121-8 e inscrita no CPF. MF. sob o nº.264.390.958-54, admitida
Nº 15.974 -DE
27-10.763.052/0001DE JUNHO 2017
Produzido pela Editora M.O.D.A SilvaPORTARIA
Editora jornalística-ME
CNPJ
73
em 22/07/1998 na função permanente de PROFESSOR DE EDUCARua Abrão Antonio Benedito, 104FICA
- Igaratá
Diagramação
André
Luiz
Ferreira
AFASTADA, a servidora pública municipal Sra. ANA PAULA
ÇÃO BÁSICA I, fica nomeada na função de confiança de DIRETOR DE
Prefeitura MunicipalSOARES
de Santa
Isabel - Assessoria
Imprensa
CARVALHO,
portadora dadeCarteira
de Identidade RG. nº.
ESCOLA, ref. 07 constante na Tabela II do anexo IV da Lei Complemen44.999.518-5 e inscrita no CPF. MF. Sob o nº. 373.361.318-08, admititar nº 130, de 31 de Agosto de 2009.

30/06/2017
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouda
em 22/03/2010, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
tros;
Trabalho
– CLT, para
o exercício noeemprego
permanente
derespeitadas
PROFESVII- dispor
de dependências
instalações
mínimas,
SOR
DE EDUCAÇÃO
fica recebimento,
afastada de suas
funções com
as finalidades
a que seBASICA
destina,II,para
industrialização,
prejuízo
de salário
e demais vantagens
empregode
pelo
períodocomesde 02
manipulação,
embalagem,
depósito e de
expedição
produtos
(dois)
com
inicio em por
05/05/2017,
retornar
suas atitíveis,anos,
sempre
separados,
meio de devendo
paredes totais
dasasdestinadas
vidades
em 06/05/2019,
acordo
com a lei complementar n°130/09,
ao preparo
de produtosdenão
comestíveis;
artigo
67,inciso
VII.de mesas com revestimento liso, resistente e
VIIIdispor
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
PORTARIA
Nº 15.975
DE 27asDE
JUNHOem2017
e perfeita
higienização
sendo permitidas
construídas
alvenaria
desde que devidamente revestidas;
FICAdispor
AFASTADA,
a servidora pública
Sra. ELIS
ANGE-e
IXde dependências
para a municipal
administração,
oficinas,
LA
APARECIDA
ROSSI,
portadorapreferentemente,
da Carteira de Identidade
nº.
depósitos
diversos,
separados,
do corpoRG.
indus29.367.288
e inscrita no CPF. MF. Sob o nº.276.893.938-29, admitida
trial;
em 29/07/1998,
o regime jurídico
Consolidação
das Leis dooutros
TraX- dispor sob
de tanques,
caixas,dabandejas
e quaisquer
balho
– CLT,de
para
o exercício
no emprego
de PROFESrecipientes
material
impermeável,
depermanente
superfície lisa
e de fácil
SOR
DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL, fica afastada de suas funções com
lavagem
e higienização;
prejuízo
saláriode
e demais
vantagens
de emprego
pelo período
de 02
XI –dedispor
rede de
abastecimento
de água
para atender
(dois)
anos, com inicio
emas11/02/2017,
devendo
retornarindustrial
as suas ativisatisfatoriamente
todas
necessidades
do trabalho
e as
dades
12/02/2019, que
de acordo
com a lei complementar n°130/09,
demaisem
dependências
necessitem;
artigo
67,inciso
XIIdisporV.de água fria abundante e, quando necessário, de
instalações de vapor e água quente, em todas as dependências de
manipulação e preparo, não só de produtos como de subprodutos
PORTARIA
não
comestíveis;Nº 15.976, DE 27 DE JUNHO DE 2017
XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com
FICAa AFASTADO,
o servidor
municipal
Sr escoamento
ROGERIO DIAS
ligação
tubos coletores
e estes público
ao sistema
geral de
com
POUZA,
da Carteira
deflutuantes
IdentidadeeRG.
nº. 41.644.678-4
e insretençãoportador
de resíduos
e corpos
dispositivo
adequado
que
crita
CPF. MF.
sob o nº.303.538.998-52,
admitido
em 25/06/2012,
eviteno
refluxo
de odores
e a entrada de roedores
e outros
animais;
sob XIVo regime
jurídico
da Consolidação
Leis do Trabalho
– CLT,e
dispor,
conforme
legislaçãodas
específica,
de vestiários
para
o exercício
no emprego
permanente
de FISIOTERAPEUTA,
instalações
sanitárias
adequadamente
instaladas,
de dimensões efica
em
afastado
suas funçõesaocom
prejuízo
de salárioseparadamente
e demais vantagens
número de
proporcional
pessoal,
instaladas
para
de
emprego
peloacesso
períodoindireto
de 02 (dois)
anos,com inicio
em 01/06/2017
cada
sexo, com
as dependências
industriais,
quando
devendo
retornar
as suas
atividades em 02/06/2019.
localizadas
em seu
corpo;
XV – possuir janelas e portas providas de telas milimétricas;
XVI- possuir, quando necessário, instalações de frio com
câmaras
e antecâmaras
que se fizerem
necessárias,
em número
PORTARIA
Nº 15.977
DE 27
DE JUNHO
2017e área
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
XVIIdispor de equipamento
necessário
e adequado
aos trabaFICA AFASTADA,
a servidora pública
municipal
Sra. SANDRA
MAlhos,FREIRE
obedecidos
os princípios
dada
técnica
industrial
e facilidade
de
RIA
TENORIO,
portadora
Carteira
de Identidade
RG. nº.
higienização,e inscrita
sendo no
facultativo
o aproveitamento
e preparo
de
27.412.036-7
CPF. MF. Sob
o nº.271.116.791-72,
admitida
subprodutos
em
15/04/2002,não
sobcomestíveis;
o regime jurídico da Consolidação das Leis do TraXIIIdispor,
equipamento
gerador de
balho
– CLT,
para oquando
exercícionecessário,
no empregode
permanente
de MERENDEIvapor
capacidade
as necessidades
RA,
ficacom
afastada
de suaspara
funções
com prejuízo do
de estabelecimento,
salário e demais
instalado em
vantagens
de dependência
emprego peloexterna;
período de 01 (um) ano, com inicio em
XIX- dispor
de dependências
para
armazenamento
de combus17/05/2017
devendo
retornar as suas
atividades
em 18/05/2018.
tível usado na produção de vapor, de acordo com as legislações
vigentes;
XX- dispor de depósitos
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embalaPORTARIA
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DE 27para
DE ingredientes,
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gens, continentes, materiais ou produtos de limpeza; e,
XXIo estabelecimento
nãomunicipal
possuir Sra.
equipamento
de
FICA AFASTADA,
a servidoraque
pública
TANIA CELIA
aproveitamento
e preparoMIRANDA,
de subprodutos
nãodacomestíveis
deverá
CARVALHO
DE OLIVEIRA
portadora
Carteira de Identidar destino
a estes rejeitos
de forma
não
de poluição
dade
RG. nº. 29.888.030-1
e inscrita
no CPF.
MF.causadora
Sob o nº.315.030.393ambiental,
com as
vigentes.
15,
admitidade
emacordo
12/02/2010,
soblegislações
o regime jurídico
da Consolidação das
único.
É proibido
o emprego
de utensílios
em geral,
LeisParágrafo
do Trabalho
– CLT,
para o exercício
no emprego
permanente
de
tais como: gamelas,
bandejas,
mesas,I, fica
tanques,
equipamentos
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BASICA
afastada
de suas fun-e
outros,
com
ângulosidades
em material
ções
com
prejuízo
de saláriooue frestas,
demais confeccionados
vantagens de emprego
pelo
rústico ou
outro com
material
que nãodevendo
permitaretornar
perfeita
período
de qualquer
02 (dois) anos,
inicioou
emforma
30/05/2017,
higienização.
as
suas atividades em 31/05/2019, de acordo com a lei complementar
Art.19.artigo
Nos67,inciso
locais emVII.
que se fabriquem, beneficiem, preparem
n°130/09,
ou acondicionem produtos e subprodutos de origem animal, é
proibido terem em depósito substâncias nocivas à saúde ou que
possam
servir paraNº
alterar,
adulterar,
falsificar2017
o produto.
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a servidora
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Art. 20.MENEGHINI,
Todas as dependências
equipamentos
dos estabeleCRISTINA
portadora da eCarteira
de Identidade
RG. nº.
cimentos devem
ser mantidos
condições
de higiene,admitiantes,
26.864.531-0
e inscrita
no CPF. MF.emSob
o nº.187.621.948-36,
durante
e após a realização
dos
trabalhos
de rotina e das
industriais,
da
em 13/02/2009,
sob o regime
jurídico
da Consolidação
Leis do
dando-se–oCLT,
devido
às águas
servidas
e residuais,
de acordo
Trabalho
paradestino
o exercício
no emprego
permanente
de AUXILIAR
com a legislação
ambiental
pertinente,
especial,
CompleESCOLAR,
fica afastada
de suas
funçõesem
com
prejuízoa Lei
de salário
e
mentar vantagens
nº 173, de
de Dezembro
dede2014,
Código
de inicio
Meio
demais
de 19
emprego
pelo período
01 (um)
ano, com
Ambiente
de Santa
Isabel
e seus
em
05/04/2017,
devendo
retornar
asregulamentos.
suas atividades em 06/04/2018.
Art.21. 0s maquinários, carros, tanques, vagonetes, caixas,
mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marcados
de modo Nº
a evitar
equívocos
entre
destinados
a produtos
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DE
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comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não
comestíveis,
ou ainda
utilizados
na alimentação
EXONERAR,
o servidor
público
municipal, o de
Sr.animais,
RAFAELusandoJOSE
se as denominações
COMESTÍVEIS
NÃO COMESTÍVEIS.
LOBO
FERREIRA, portador
da Cédula de eIdentidade
nº29.666.088-7, e
Art.no22.
AsMF.
instalações,
equipamentos,
móveis,
utensílios e
inscrito
CPF.
sob o nº374.059.518-30,
admitido
em 18/02/2010,
maquinários
devemdeserconfiança
mantidos
condições
exercendo
a função
deem
DIRETOR
DEhigiênico-sanitárias
ESCOLA, retornan-
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apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
do ao cargo
de origem
empregodevem
permanente
de PROFESSOR
utensílios
utilizados
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ou
EDUCAÇÃO
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Art. 24. Os estabelecimentos em todas as dependências devem
NOMEAR livres
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outros
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da Carteiradedepragas
Identidade
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nº.que
24.446.010-3
e
animais.
controle integrado
urbanas
diz respeito
no CPF. MF.
sob o nº.167.564.978-20,
admitida
03/12/2013
ainscrita
desinsetização
e desratização
somente poderá
serem
realizado
por
exercendoespecializada
a função de confiança
de VICEregistrada
DIRETOR DE
ESCOLA, fica
empresa
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ou licenciada
no
nomeada
na função de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, ref. 07
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obrigatoriamente
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Portaria
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portadora
da Carteira
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fazer
refeições em
dependência
ou
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CPF.
sob
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destinada
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PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
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de confiança de
DE ESCOLA, ref.
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07 constante
Tabela empregar
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130, de
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portadora
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nº.
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servido para produ23.130.463-8
e inscrita
no CPF. MF. que
Sobtenham
o nº.184.827.518-83,
admititos
não01/04/2013,
comestíveis.
da em
sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Art. 30.
O S.I.M.
exigir
em qualquer
ocasião,
que
Trabalho
– CLT,
para opoderá
exercício
no emprego
permanente
de desde
PROFESjulgue
necessário,
a execução
medidas
higiênicoSOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL, de
ficaquaisquer
afastada de
suas funções
com
sanitárias
estabelecimentos,
áreas de
dependênprejuízo denos
salário
e demais vantagens
deinteresse,
emprego suas
no período
que
cias
e anexos.
exercer
a função de Professor Coordenador conforme Lei ComplemenTÍTULO artigo
IV 67,inciso V.
tar n°130/09,
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Art. 31. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados
em:
FICA
AFASTADA, a servidora pública municipal Sra .ALESSANI- matadouro-frigorífico
de bovinos;
DRA
VIEIRA DA MAIA CORREIA
PEREIRA, portadora da CarteiII- Identidade
matadouro-frigorífico
de suínos;
ra de
RG. nº. 29.703.569-1
e inscrita no CPF. MF. Sob o
III- matadouro-frigorífico
aves e coelhos;
nº.214.463.238-38,
admitida emde
01/02/2013,
sob o regime jurídico da
IV- matadouro-frigorífico
de –caprinos
Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT, parae oovinos;
exercício no emprego
V- matadouro-frigorífico
de bovinos
e suínos;
permanente
de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO
BASICA I, fica afastafábrica
de conservas;
da VIde suas
funções
com prejuízo de salário e demais vantagens de
VII- fábrica
de produtos
gordurosos;
emprego
no período
que exercer
a função de Professor Coordenador
VIII- fábrica
de produtos
derivados
não
comestíveis;
conforme
Lei Complementar
n°130/09,
artigo
67,inciso
V.
IX- entrepostos de carnes e derivados;
X- charqueadas.
§1º. Entende-se
"matadouro-frigorífico"
o estabelecimento
PORTARIA
Nº por
15.985
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DE 2017.
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adequados
para o abate,
manipulação,
preparo
e conservaNOMEAR
o Senhor
FERNANDOelaboração,
DE MEDEIROS
MARTINS,
porção
deIdentidade
açougue, RG.
podendo
ou não dispor
de sala
tadordas
daespécies
Cédula de
nº. 28.682.337-8
e inscrito
noanexa
CPF.
para
industrialização
e, deveránomeado
possuir instalações
de frio
industrial
MF. Sob.
o nº. 263.558.858-97,
em 18/04/2017,
exercendo
a
adequadas.
função de confiança de ASSISTENTE DE DIRETORIA, fica nomeado
§2º. Entende-se
por
conservas"
o estabelecimento
na função
de confiança
de"fábrica
DIRETORdeDE
DIRETORIA,
Ref.18, do anexo
que
carne das
várias
espécies
açougue, com ou sem
I, daindustrializa
Lei Municipala2.054,
de 30
de outubro
dede
1998.
sala de matança anexa, e que em qualquer dos casos seja dotada de
instalações de frio industrial adequadas e aparelhagem para o
preparo
de subprodutos
não DE
comestíveis.
PORTARIA
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§3º. Entende-se por "fábrica de produtos gordurosos" o estabelecimento
destinado
exclusivamente
ao preparo
de gorduras,
excluNOMEAR
a Senhora
CARINA MORAES
DE OLIVEIRA,
portadoída
a manteiga,
ou não
de matérias primas
origem
ra da
Cédula deadicionadas
Identidade RG.
nº. 40.542.359-7
e inscritadeno
CPF.
vegetal.
MF. Sob. o nº. 357.554.008-06, admitida em 24/08/2010 exercendo a
§4º.de
Entende-se
"fábrica de produtos
derivados
não
comesfunção
confiança por
de ASSISTENTE
DE GABINETE,
fica
nomeada
tíveis"
o estabelecimento
manipula matérias-primas
e resíduos
na função
de confiança deque
ASSISTENTE
DE DIRETORIA, Ref.14,
do
de
animais
de Municipal
várias procedências,
o preparo
exclusivo de
anexo
I, da Lei
2.054, de 30 depara
outubro
de 1998.
produtos utilizados na alimentação não humana.
§5º. Entende-se por "entreposto de carnes e derivados" o
estabelecimento
destinado
recebimento,
guarda, manipulação,
PORTARIA Nº
15.987aoDE
27 DE JUNHO
DE 2017.
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
derivados
resfriados
ou congelados
das diversas
espécies
de açouNOMEAR
a Senhora
SUELEN MARTINS
SOUZA,
portadora
da
gue
e outros
produtos
animais.
Cédula
de Identidade
RG.
nº. 40.794.303-1 e inscrita no CPF. MF. Sob.
§6º.
Entende-se pornomeada
"charqueada"
o estabelecimento
o nº.
432.978.128-00,
em 02/08/2013,
exercendoque
a produfunção
za
de instalações
decharque,
confiançadispondo
de LÍDERobrigatoriamente
DE EQUIPE OPERACIONAL,
ficapróprias
nomeadapara
na
ofunção
aproveitamento
e perfeito
todas as matérias-primas.
de confiançaintegral
de ASSISTENTE
DEdeGABINETE,
Ref.12, do anexo

Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
da Lei
Municipal
2.054, de 30edeque
outubro
de 1998.
aI,base
óssea
correspondente
procede
dos animais abatidos
sobre inspeção veterinária.
§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
PORTARIA
Nº 15.988
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DE JUNHO
2017
"carne"
(matéria-prima)
devem-se
entender
as massasDE
musculares
despojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
NOMEAR o Senhor ADALBERTO ZANETIC, portador da Cédula
ossos.
de §2°.
Identidade
RG. nº. "miúdos"
19.463.782-7
e inscrito
no CPF.dos
MF.animais
Sob. o nº.
Considera-se
os órgãos
e vísceras
de
953.372.028-04,
em 02/06/2008,
exercendo
a função
de con-e
açougue,
usadosnomeado
na alimentação
humana,
além dos
pés, mãos
fiança de AGENTE COMUNITÁRIO, fica nomeado na função de concauda.
fiança
LÍDER
DE EQUIPE
OPERACIONAL,
Ref.07, do
anexo I, dae
Art.de33.
O animal
abatido,
formado das massas
musculares
Lei Municipal
2.054, de
de 30
de outubro
de 1998.
ossos,
desprovido
cabeça,
mocotós,
cauda, couro, órgãos e
vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
a "carcaça".
§1º. Nos suínos,
para efeitoDE
de reinspeção,
desde que
PORTARIA
Nº 15.989,
27 DE JUNHO
DEvenham
2017
acompanhados dos respectivos certificados de inspeção, as suas
NOMEAR
o Senhor
RODRIGUES
carcaças
podem
ou nãoREINALDO
incluir o couro
cabeça eDOS
pés.SANTOS, portador
daACédula
de Identidade
nº. 33.522.803-3
inscrito nodá
CPF.
§2°.
"carcaça"
divididaRG.
ao longo
da colunae vertebral
as
MF. sob.
o nº. 280.045.568-33
para por
exercer
a função
confiança
de
"meias
carcaças"
que, subdivididas
um corte
entrededuas
costelas,
AGENTE
COMUNITÁRIO,
do anexoeI posteriores
da Lei Municipal
2.054 de
dão
os "quartos"
anterioresref.04,
ou dianteiros
ou traseiros.
30 Art.
de outubro
1998. designação "produto", "subproduto" "mer34. A de
simples
cadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
produto previsto no artigo 3º, deste Decreto.
Seção I
Do Funcionamento de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
satisfazer as seguintes condições, além das comuns para todos os
estabelecimentos:
I- serem localizados em área em área aprovada pelo Plano
Diretor Estratégico de Santa Isabel, afastado dos limites das vias
públicas de acordo com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes,
dispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
dos equipamentos,
de trilhagem
aérea, numa altura
EXTRATOSprincipalmente
DE TERMOS
DE CONTRATOS
E
adequada àATAS
manipulação
das carcaçasDE
higienicamente,
DE REGISTRO
PREÇOS: e demais
matérias-primas;
Nºcobertas
05/2017. convenientemente
II- dispor de currais CONTRATO
e/ou pocilgas
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
pavimentadas
e providas
de bebedouros;
PLANA – LOCAÇÃO
III-CONTRATADA:
dispor, no casoTERRA
de estabelecimento
de abate,EdeSERVIÇOS
meios que
EIRELI (PROCESSO
MODALIDADE
PREpossibilitem
a lavagemLICITATÓRIO
e a desinfecção
dos veículosPREGÃO
utilizados
nos
SENCIAL Nº
transportes
dos49/17).
animais, segundo legislação vigente;
OBJETO:
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE COLETA
DE LIXO,
IV–
dispor de
locais apropriados
para separação
e isolamento
E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO.
deTRANSPORTE
animais doentes;
CONTRATO:
3.168.000,00
V-VALOR
dispor,DO
de acordo
com aR$
classificação
do estabelecimento, de
FUNDAMENTAÇÃO:
Federal nº 10.520/2002
e seus
atoso
dependências
de matança Lei
suficientemente
amplas para
permitir
regulamentadores,
do Decreto
3967/08, daoperações,
Lei Federal com
8666/93,
em
normal
desenvolvimento
das respectivas
disposisua que
redação
atual,
da Lei Complementar
tivos
evitem
o contato
das carcaçasFederal
com o 123/06,
piso ouLeis
entreMunisi, e
cipais 2055/98 e 2367/06,
Decreto
e,
preferencialmente
evitem regulamentadas
contato manualpelo
direto
dos3968/08
operários
subsidiariamente
pelo Código
Civil Brasileiro.
durante
a movimentação
das mesmas;
DE nos
ASSINATURA:
14/06/2017
- VIGÊNCIA:
12 MESES.
VI-DATA
dispor,
estabelecimentos
de abate,
de dependências
para
o esvaziamento e limpeza dos estômagos e intestinos, a manipulaNºvísceras
06/2017.comestíveis;
ção de cabeças e línguasCONTRATO
e das demais
CONTRATANTE:
PREFEITURA
DE graxaria
SANTA ISABEL
VIIdispor, de acordo
com esteMUNICIPAL
Decreto, de
para o
CONTRATADA:
HDF LOCAÇÃOgordurosas
DE ESTRUTURAS
E EVENaproveitamento
de matérias-primas
e subprodutos
não
TOS EIRELIde
MEcâmaras frias, de sala de desossa, de dependências
comestíveis,
(PROCESSO
LICITATÓRIO
MODALIDADE
PREGÃO
PRESEN-e
tecnicamente
necessárias
à fabricação
de produtos
de salsicharia
CIAL Nº 57/17).
conservas,
de depósito e salga de couros, de salga e ressalga e secagem
OBJETO:
REALIZAÇÃO
DE FESTAS
E EVENTOS
SUde carne,
de depósito
de subprodutos
não comestíveis
e dePARA
depósitos
PRIR ASproporcionais
NECESSIDADES
DAS FESTIVIDADES
DE SANTA ISABEL.
diversos,
à capacidade
do estabelecimento;
VALOR
DOde
CONTRATO:
R$ completo
7.291,66 e adequado, tais como:
VIIIdispor
equipamento
FUNDAMENTAÇÃO:
Leicaixas,
Federalestrados,
10520/02pias,
e seus
atos regulaplataformas,
mesas, carros,
esterilizadores,
mentadores,
do Decreto
Municipal 3967/08,
da Leide
Federal
8666/93, e
e outros
utilizados
em quaisquer
das fábricas
recebimento
em sua redaçãodaatual,
da Lei Complementar
Federal
123/06, Leis
industrialização
matéria-prima
e do preparo
de produtos,
em
Municipais
2078/98
e 2367/06,com
regulamentadas
pelo Decreto
número
suficiente
e construídos
material que permita
fácil e
3968/08,
e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.
perfeita
higienização;
DE ASSINATURA:
- VIGÊNCIA:
02 MESES.de
IX-DATA
possuir
dependências28/06/2017
específicas
para higienização
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros componentes de acordo comCONTRATO
a finalidadeNºdo07/2017.
estabelecimento;
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ou
SANTA
ISABEL
X-CONTRATANTE:
dispor de equipamento
gerador
de vapor
similar
com
CONTRATADA:
DO BRASIL LTDA
EPP
capacidade
suficienteLOGOS
para as necessidades
do estabelecimento,
bem
(PROCESSO
PRESEN-de
como de
instalaçõesLICITATÓRIO
de vapor de MODALIDADE
água em todasPREGÃO
as dependências
CIAL Nº 57/17).
manipulação
e industrialização.
OBJETO:
REALIZAÇÃO DEdestinados
FESTAS Eao
EVENTOS
SU-e
§1º.
Os estabelecimentos
abate dePARA
AVES
PRIR AS NECESSIDADES
DAS
DE SANTA
ISABEL.
COELHOS
devem satisfazer
asFESTIVIDADES
seguintes condições
específicas:
DO plataforma
CONTRATO:coberta
R$ 245.000,00
I) VALOR
dispor de
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artigo
CIAL Nº
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aplicados
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REGISTRO
DE PREÇOS
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PREDIAL.
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e transporte.
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DATA
DE ASSINATURA:
01/06/2017. - VIGÊNCIA: 12 MESES.
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REGISTRO
DE Artesanais
PREÇOS PARA
POSSÍVEL
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DE MATERIAIS
I-VALOR
as condições
de higiene R$
e sanitárias
TOTAL ESTIMADO:
2.396,45 dos estabelecimentos
registrados;
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10520/02 e seus atos regulaII- a captação,
canalização,
depósito,
e distribuição
mentadores,
do Decreto
Municipal
3967/08,tratamento
da Lei Federal
8666/93,
das
de abastecimento
bem como a Federal
captação,
distribuição
em águas
sua redação
atual, da Lei Complementar
123/06,
Leis Mu- e
escoamento
das eáguas
residuais;
nicipais 2078/98
2367/06,
regulamentadas pelo Decreto 3968/08, e,
III- o funcionamento
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estabelecimentos;
subsidiariamente
pelo Código
Brasileiro.
IVas fases
de recebimento,
elaboração,
manipulação,
preparo,
DATA
DE ASSINATURA:
01/06/2017.
- VIGÊNCIA:
12 MESES.
acondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
produtos de origem
e suasDE
matérias-primas,
adicionadas ou
ATA DEanimal
REGISTRO
PREÇOS Nº 52/2017.
não de
produtos vegetais;
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
Vo exame "ante"
e "post-mortem"
dos animais
de açougue;
DETENTORA:
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SERVIÇOS,
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TAÇÃO
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acordo
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previstos nestePREGÃO
Decreto,PRESENna Legis(PROCESSO
LICITATÓRIO
lação
Federal
CIAL Nº
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ÇÃO
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os tipos
e padrões previstos
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PERCENTUAL
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91,15% na Legislação Federal
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e demais normas
fórmulas
técnicase científicas
aprovaFUNDAMENTAÇÃO:
Leie Federal
10520/02
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mentadores, do Decreto Municipal 3967/08, da Lei Federal 8666/93,
as matérias-primas
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emVIIIsua redação
atual, da Lei Complementar
Federal 123/06,
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tecnológicos,
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e 2367/06,
regulamentadas
pelo Decreto
3968/08, e, e
químicos
das matérias-primas
e produtos,
subsidiariamente
pelo Código Civil
Brasileiro.quando houver necessidade;DATA
e, DE ASSINATURA: 07/06/2017
Xos meios12deMESES.
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VIGÊNCIA:
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
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do S.I.M.
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DE REGISTRO
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ISABEL
e Desenvolvimento
Agropecuário
contendo
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DETENTORA: CAUANA
COMÉRCIO
DE aPRODUTOS
do
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TÍCIOS
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redação atual,
da Lei Complementar
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Decreto.
nicipais 2078/98
e 2367/06,
regulamentadas
3968/08, e,
Art. 6º. Somente
ser expostos
subsidiariamente
pelopoderão
Código Civil
Brasileiro.à venda, depositados ou
transportados
produtos previstos
no artigo 3º deste Decreto, que:
DATA DE ASSINATURA:
07/06/2017
I-VIGÊNCIA:
tenham sido
registrados no órgão federal, esta12 previamente
MESES.
dual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
II- tenham sido embalados, reembalados, transportados, imporATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2017.
tados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
referido serviço competente;
DETENTORA:
III- tenham sido rotulados segundo as disposições das legisla(PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENções vigentes; e,
CIAL Nº 10/17)
IVobedeçam
na sua composição
de qualidade
deterOBJETO:
REGISTRO
DE PREÇOSo padrão
PARA POSSÍVEL
AQUISIminado na legislação vigente.
ÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS.
PERCENTUAL DE DESCONTO: 91%
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10520/02 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal 3967/08, da Lei Federal 8666/93,
em sua redação atual, da Lei Complementar Federal 123/06, Leis
Municipais 2078/98 e 2367/06, regulamentadas pelo Decreto
3968/08, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.
DATA DE ASSINATURA: 07/06/2017 VIGÊNCIA: 12 MESES.
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CAPÍTULO II
TÍTULO II
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DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSATAEDE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2017.
ATA
REGISTRO
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ENTREPOSTOS
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estabelecimento
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SANTA
ISABEL
CONTRATANTE:
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CAPÍTULO
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PREGÃO
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Art.
7º. Depende
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no S.I.M. oPREGÃO
funcionamento
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DE
PREÇOS
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AQUISIÇÃO
DE
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Nº
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a transferência,
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seguintes estabelecimentos:
REFUGO DE ASFALTO
- VALOR
TOTAL
ESTIMADO:
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DE de
PREÇOS
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POSSÍVEL
comunicação
escrita ao S.I.M.,
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daregularecusa.
I- OBJETO:
matadouros
frigoríficos
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suínos,
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FUNDAMENTAÇÃO:
Lei Federal
10520/02
seus atos
ÇÃO DEeTINTAS
DEMARCAÇÃO
VIÁRIA.
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responsáveis
estabelecimentos
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e demais
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do Decreto
Municipalpor
3967/08,
da Lei Federalregistrados
8666/93,
VALOR
TOTAL
R$ 65.600,00 fábricas de produtos
em suaasredação
da Lei Complementar
Federal
123/06,devem
Leis
durante
fases doatual,
processamento
da transação
comercial
o abate,
fábricas
de ESTIMADO:
conservas, charqueadas,
FUNDAMENTAÇÃO:
Federal
10520/02 ee fábricas
seus atosderegulaMunicipais
2078/98 e na
2367/06,
Decreto
notificar
aos interessados
compraregulamentadas
ou arrendamentopelo
a situação
em
gordurosos,
entrepostos deLei
carnes
e derivados
produmentadores,
Decreto
3967/08, da Lei Federal 8666/93,
3968/08,
e, subsidiariamente
Código Civil
que
se encontram
em face daspelo
exigências
desteBrasileiro.
regulamento.
tos
de origem do
animal
nãoMunicipal
comestíveis;
DATA
DE ASSINATURA:
29/06/2017
VIGÊNCIA:
12 MESES.
emII-spostos
ua redação
da Lei Complementar
Federal usinas
123/06,de
§3º.
Enquanto
a transferência
não se -efetuar,
continua
responde leiteatual,
e derivados,
fábrica de laticínios,
Leis Municipais de
2078/98
2367/06, regulamentadas
sável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
beneficiamento
leite eeentreposto
de laticínios; pelo Decreto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2017.
3968/08,
e, subsidiariamente
pelo
Código Civil
Brasileiro. de pescado;
empresa
em nome da qual
esteja registrado.
III- entrepostos
de pescado
e fábricas
de conservas
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
DATA
DE ASSINATURA:
13/06/2017
§4º.
No
caso
do vendedor
ou locadorPROMOÇÕES
ter feito a comunicação
IVentrepostos
e fábricas
de produtos derivados de ervas,
DETENTORA:
A.M.V
COMÉRCIO
EVENTOS a
VIGÊNCIA:
12
MESES.
que
se refere o §1º,
e o comprador ou
locatário
não apresentar
dentro
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
ESPORTIVOS
E ARBITRAGENS
LTDA
ME (PROCESSO
LICITATÓdoRIO
prazo
de 60 (sessenta)
os documentos
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
MODALIDADE
PREGÃOdias
PRESENCIAL
Nº 25/17)necessários à
ATA DE
DE PREÇOS
Nº 56/2017.
respectiva
transferência,
suspenso
o registro
do estabelecimento,
OBJETO:
REGISTROé DE
PREÇOS
PARA POSSÍVEL
AQUISIÇÃO
V- entrepostos
deREGISTRO
ovos e fábricas
de conservas
de ovos; e,
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
SANTA ISABEL
DE MATERIAL
ESPORTIVO -depois
VALOR de
TOTAL
ESTIMADO:
R$ 14.326,00
o qual
só será restabelecido
cumprida
a exigência
legal.
VI–
apiários e entrepostos
de mel
e cera deDE
abelhas.
DETENTORA:
EQUIPAR SUPRIMENTOS
EIRELLI
EPP de Santa
FUNDAMENTAÇÃO:
Lei Federal por
10520/02
e seus
atos regula§5º.
Adquirido o estabelecimento,
compra
ou arrendamento
Art.
8º. Os estabelecimentos
comerciais do
Município
mentadores,
do Decretoa Municipal
3967/08,
da Lei Federal
PRESENdos
imóveis e realizada
transferência
do registro,
a nova8666/93,
empresa
Isabel(PROCESSO
que realizemLICITATÓRIO
trabalhos deMODALIDADE
manipulação,PREGÃO
fatiamento,
acondiem sua redação
atual,
daasLei
Complementar
Federalao123/06,
Leis
CIAL Nº 47/17)
é obrigada
a cumprir
todas
exigências
formuladas
responsável
cionamento,
embalagem de produtos e subprodutos de origem
Municipais 2078/98 e 2367/06, regulamentadas pelo Decreto
OBJETO:
REGISTRO
DE PREÇOS
PARA POSSÍVEL
anterior,
sem
prejuízo
de
outras
que
venham
a
ser
determinadas.
animal
devem possuir
instalações
adequadas
para esses AQUISIprocedi3968/08, e, subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.
ÇÃO DEe CADEIRAS
DE RODAS.regulamentados perante o Serviço
Art.
16. DE
O processo
de transferência
obedecer
no que lhe
mentos,
estarem devidamente
DATA
ASSINATURA:
29/06/2017 -deve
VIGÊNCIA:
12 MESES.
VALOR TOTAL
ESTIMADO:
R$ 5.822,50
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
de Inspeção
Municipal
ou demais
órgãos competentes.
FUNDAMENTAÇÃO:
Lei Federal
10520/02 e seus
regulaTÍTULO III
§1º.
O registro será utilizado
exclusivamente
paraatos
a finalidade
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2017.
mentadores,
do
Decreto
Municipal
3967/08,
da
Lei
Federal
8666/93,
DAS
CONDIÇÕES
HIGINÊNICO
SANITÁRIA
ESpara a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SANTADOS
ISABEL
em sua redação
atual,unidades
da Lei Complementar
Federal
123/06, Leis MuDETENTORA: RODRIGO TOLOSA RICO ME - PROCESSO LITABELECIMENTOS
utilização
em outras
ou em outros
estabelecimentos.
nicipais
2078/98 erequerer
2367/06,aregulamentadas
pelo Decreto
3968/08,
e,
CITATÓRIO
MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/17)
CAPÍTULO
I
§2º. Poderão
dispensa do registro
referido
no caput
subsidiariamente
pelo Código Civilcomerciais
Brasileiro. que manipulam pequeREGISTRO DE PREÇOS
PARA POSSÍVEL AQUISIDOOBJETO:
FUNCIONAMENTO
DOS ESTABELECIMENTOS
deste
artigo, os estabelecimentos
ÇÃO
DE
MATERIAL
ESPORTIVO.
DATA
DE
ASSINATURA:
19/06/2017
VIGÊNCIA:
12
MESES.
Art. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 510,00
recebimento,
transformação,
elaboração,
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embaFUNDAMENTAÇÃO:
Lei Federal
10520/02 epreparo,
seus atosbeneficiamento,
regulamentadores,
ATA
DE
REGISTRO
DE
PREÇOS
Nº
57/2017.
elaboração,
industrialização,
rotulagem,
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
do Decreto Municipal
3967/08, da Leimanipulação,
Federal 8666/93, depósito,
em sua redação
atual, da
CONTRATANTE:
PREFEITURA
DE SANTA
ISABEL
acondicionamento,
armazenamento
e transporte
produtos
Art.
9º. O registro será
requeridoMUNICIPAL
perante a Secretaria
Municipal
Lei Complementar Federal
123/06, Leis Municipais
2078/98 ede
2367/06,
regula- e
DETENTORA:
COMERCIAL EIRELI
EPP
subprodutos
origem
animal,
deverá possuir
TítuloCivil
deBrasileiro.
Registro
de Meio
ambiente GL
e Desenvolvimento
Agropecuário,
através de
mentadas pelodeDecreto
3968/08,
e, subsidiariamente
pelooCódigo
(PROCESSO
LICITATÓRIO
MODALIDADE
PRESENemitido
peloDES.I.M.
requerimento
padronizado,
mediante
aberturaPREGÃO
de processo
admiDATA
ASSINATURA: 29/06/2017 - VIGÊNCIA: 12 MESES.
CIAL Nº 36/17)
Art. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
nistrativo
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIATA DEserá
REGISTRO
DE depois
PREÇOS
63/2017.as normas
entrepostos somente
licenciado
deNº
atendido
Isabel.
CONTRATANTE:
PREFEITURA
DE SANTAcorrelatas
ISABEL
ÇÃO
PNEUS.
do Plano
Diretor Estratégico
de SantaMUNICIPAL
Isabel e legislações
Art.DE10.
A construção de estabelecimentos, assim como os já
DETENTORA:
SR básicas
REPRESENTAÇÕES
VALOR
TOTALobedecer
ESTIMADO:
R$ 10.708,00
e as seguintes
condições
e comuns: E COMÉRCIO DE
existentes
deverão
as exigências
previstas nos Códigos de
MATERIAIS
ESPORTIVO
EIRELI
ME - (PROCESSO
LICITATÓRIOde
Lei Federal
10520/02
e seus
atos regula-do
I- localizar-se
em pontos
distantes
de fontes produtoras
ObrasFUNDAMENTAÇÃO:
e de Posturas vigentes,
no Plano
Diretor
Estratégico
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/17)
mentadores,
do Decreto
3967/08,
da Leido
Federal
8666/93,
odoresOBJETO:
indesejáveis
de
qualquer
natureza;
Município
Santa
Isabel,Municipal
no Código
Sanitário
Estado
de São
REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO
em suaLei
redação
atual,nºda10.083,
Lei Complementar
Federal 123/06,
LeiseMuPaulo,
Estadual
de 23 de Setembro
de 1998,
suas
II-MATERIAL
ser instalado,
quandoVALOR
viável,TOTAL
de preferência
DE
ESPORTIVO.
ESTIMADO:no
R$ centro
5.730,36do
nicipais 2078/98
e 2367/06,
regulamentadas
pelo Decreto
3968/08, e,da
alterações
e, as Leis
de Proteção
e Recuperação
aos Mananciais
terreno,
devidamente cercado
afastado
das viasepúblicas
acordo
FUNDAMENTAÇÃO:
LeieFederal
10520/02
seus atosderegulasubsidiariamente
pelo Código
Civil Brasileiro.
Região
Metropolitana
de São Paulo,
Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
com
os Códigos
ObrasMunicipal
e de Posturas
vigentes,
de área
mentadores,
dode
Decreto
3967/08,
da Lei dispondo
Federal 8666/93,
DATA DEe ASSINATURA:
23/06/2017
- VIGÊNCIA:
12 MESES.
76 e 9866/97
outros Diplomas
Legais que
venham constituir
nosso
deem
circulação
interna
queda
permita
a livre movimentação
de veículos
sua redação
atual,
Lei Complementar
Federal 123/06,
Leis
2367/06,
Decretode
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica da Área de
deMunicipais
transporte,2078/98
devendoe em
todas regulamentadas
as hipóteses as pelo
operações
3968/08,e e,
subsidiariamente
pelo no
Código
Civildo
Brasileiro.
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
recepção
expedição
realizar-se
interior
terreno;
ATA DE REGISTRO
DE18,
PREÇOS
Nº 58/2017.
DE ASSINATURA:
29/06/2017
12 MESES.
JAGUARI, preconizada
no artigo
da Lei Estadual
nº 9866, de
III-DATA
dispor
de fontes e/ou
redes de- VIGÊNCIA:
abastecimento
de água
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
28 de CONTRATANTE:
novembro de 1997.
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
DETENTORA:
VETERINÁDEcredenciado
TERMOSpelo
ADITIVOS
Parágrafo
único.AGROVETERINÁRIA
Qualquer ampliaçãoPRODUTOS
ou remodelação
nos estalaboratórioEXTRATOS
reconhecido ou
serviço oficial de
RIOS LTDA EPP
E RETI-RATIFICAÇÕES:
belecimentos
registrados, referentes às suas dependências ou insanálises e em volume
suficiente e capaz de atender todas as
(PROCESSO
LICITATÓRIO
MODALIDADE
PREGÃO PRESENtalações,
somente poderão
ser realizadas
após aprovação
prévia dos
necessidades
sanitárias
do estabelecimento;
TERMO
ADITIVO
Nº 04 AO CONTRATO Nº 23/2013
CIAL Nº pelo
43/17)S.I.M.
projetos
IV-LOCATÁRIA:
dispor de luz
natural e artificial
abundantes,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SANTAdevendo
ISABEL ser
OBJETO:
REGISTRO
DE PREÇOS
PARA
POSSÍVEL
AQUISI- e
Art.
11. Quaisquer
alterações
de fluxo
sanitário,
de produção
uniformes
sem ofuscamento
para não
ocorrer alteração nas caracLOCADOR:
JOSÉ
AUGUSTO
RODRIGUES
ÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARAno
O CANIL
capacidade
produtiva, aprovado
projeto inicial para concessão
terísticas
organolépticas
dostermo
produtos
e de àventilação
suficiente
em
ASSUNTO:
O presente
refere-se
prorrogação
do contrato
VALOR
TOTAL
ESTIMADO:
R$
38.472,00
do registro, só podem ser executadas
após aprovação prévia dos
todas
as dependências,
garantindo
o conforto
térmico,
respeitadas
firmado
entre
as
partes
acima
qualificadas,
pelo
período
de
12
(doze)
Lei Federal 10520/02 e seus atos regulanovosFUNDAMENTAÇÃO:
projetos pelo S.I.M.
as meses,
peculiaridades
tecnológica
cabíveis
e também
para a
cujo objetodeé ordem
a locação
de imóvel, para
abrigar
o Almoxarifado
mentadores,
do
Decreto
Municipal
3967/08,
da Lei
Federal
8666/93,
mantença
de ambientes
livresDE
deASSINATURA:
fungos, mofos,
bolores, gases e
Art. 12. Satisfeitas as exigências
fixadas
para
o Registro
será
da
Secretaria
de
Saúde.
DATA
06/06/2017
em sua redação
atual,a da
Lei Complementar
Federal
123/06, Leis
outros;
autorizada
pelo S.I.M.
expedição
do "TÍTULO
DE REGISTRO".
Municipais
2078/98
e
2367/06,
regulamentadas
pelo
Decreto
V- possuir
pisos
e paredes
e divisórias
vedadas,
lisas, de cor
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
TERMO
ADITIVO
Nº 03
AO CONTRATO
Nº 77/2013.
3968/08,
subsidiariamente
pelo Código
Brasileiro.
clara, com
cantos arredondados
com
acabamento
liso e impermeável
por
espaçoe,superior
a 12 (doze)
meses,Civil
só poderá
reiniciar suas
LOCATÁRIA:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTA
ISABEL
DATA mediante
DE ASSINATURA:
que permitam
a devida
limpeza e higienização,
atividades
inspeção23/06/2017
prévia de todas suas dependências,
LOCADOR:
SUELI MAGALHÃES
GARNER livres de trincas,
VIGÊNCIA:
12
MESES.
rachaduras,
frestas,
buracostermo
ou qualquer
outra refere-se
deformidade
que
instalações e equipamentos.
ASSUNTO:
O presente
de aditamento
à prorrodificulte
ouprazo
tornepor
impossível
a devida
higienização
permita
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultragação de
mais 03 (três)
meses
ao contratoenºque
77/2013,
noo
ATAeDE
REGISTRO
PREÇOS
Nº 59/2017.
valor total
R$ 3.800,40
(três mil, oitocentos reais e quarenta centaingresso
dede
animais
sinantrópicos;
passar a 24 (vinte
quatro)
meses DE
poderá
ser cancelado
o respectivo
CONTRATANTE:
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
vos),
será pago
mensalmente
em parcelas iguais
de R$ 1.266,80
VI-que
possuir
em todas
as dependências,
em especial
área de
registro,
ao critério doPREFEITURA
S.I.M.
(um mil, duzentos
seis reais ea oitenta
centavos),
com
DETENTORA:
COMERCIAL
TRADING LTDA
ME
manipulação,
forroedesessenta
materiale resistente
umidade
e a vapores,
Art.
14. Tratando-se
de estabelecimentos
pertencentes
a mesma
reajuste dode
índice
IGP-M
mêsoreferência
(PROCESSO
LICITATÓRIO
MODALIDADE
PREGÃO
PRESENconstruídos
modo
a evitar
acúmulo maio/2017.
de sujeira e contaminação,
empresa
e ocorrida
a cisão, fusão
ou reunião
em grupos,
será
DATA DE ASSINATURA: 06/06/2017.
CIAL Nº 44/17)
de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada,
para cada uma, a classificação que lhe couber, dispenOBJETO:
REGISTRO
DE
PREÇOS
PARA
POSSÍVEL
AQUISInos casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação a
sando-se apenas a construção isolada de dependências que possam
ÇÃO
DE MATERIAL PARA CONSUMO DO CANIL.
TERMO ADITIVO
Nºanimais
07 AO CONTRATO
N°sinantrópicos
08/2015.
entrada de poeiras,
sujidades,
incluindo os
e
ser
comuns.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 9.800,00
CONTRATADA: CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES CIVIL E TERFUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10520/02 e seus atos regulaRAPLANAGEM LTDA ME.
mentadores, do Decreto Municipal 3967/08, da LeiEdição
Federal nº
8666/93,
377 de 30 de março
de 2016
- tiragem:
1000
exemplares
ASSUNTO:
O presente
termo
de aditamento
refere-se à prorrogaem sua redação atual, da Lei Complementar Federal 123/06, Leis MuProduzido pela Editora M.O.D.A Silva
- CNPJ
-10.763.052/0001ção Editora
de prazo jornalística-ME
por mais 90 (noventa)
dias ao
contrato nº 08/2015,73
nos
nicipais 2078/98 e 2367/06, regulamentadas pelo Decreto 3968/08, e,
termos
do art. 57,
§ 2º da Lei 8666/93,
com vigência
de 28 de junho de
Rua
Abrão
Antonio
Benedito,
104
Igaratá
Diagramação
André
Luiz
Ferreira
subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro.
2017 a 28 de setembro de 2017. DATA DE ASSINATURA: 28/06/2017
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - Assessoria de Imprensa
DATA DE ASSINATURA: 23/06/2017
VIGÊNCIA: 12 MESES.

30/06/2017
30/03/16
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Prefeitura
Municipal
de
Sta
Isab
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouArt. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
a base óssea correspondente e que procede dos animais abatidos
tros;
utensílios utilizados na indústria, devem ser lavados diariamente ou
sobre inspeção veterinária.
quantas vezes forem necessárias para mantença das condições
VII- dispor de dependências e instalações mínimas, respeitadas
§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório o uso de produtos saneantes
as finalidades a que se destina, para recebimento, industrialização,
"carne" (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
e domissanitários devidamente registrados nos órgãos competenmanipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comesdespojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
tes.
tíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas
ossos.
Paraíso daasGrande
São Paulo
ao preparo de produtos não comestíveis;
Art. 24. Os estabelecimentos em todas
dependências
devem
Secretaria
Municipal
de Finanças
§2°. Considera-se
"miúdos"
os órgãos e vísceras dos animais de
ser mantidos livres de animais sinantrópicos ou quaisquer outros
VIII- dispor de mesas com revestimento liso, resistente e
Diretoria
de
Contabilidade
açougue,
usados
na
alimentação
humana, além dos pés, mãos e
animais. O controle integrado de pragas
urbanas
no
que
diz
respeito
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
Paraíso da Grande São Paulo
cauda.
a desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
empresa especializada e devidamente registrada ou licenciada no
e perfeita higienização sendo permitidas as construídas em alvenaria
Art. 33. O animal abatido, formado das massas musculares e
órgão competente.
desde que devidamente revestidas;
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
DEMONSTRATIVO
DOS se
RECURSOS
FEDERAIS
RECEBIDOS (LEI Nº 9452/97)MÊS MAIO DE 2017
a "carcaça".
consta em Portaria e demais legislações
vigentes no que
refere ao
depósitos
diversos,
Paraíso da Grande
São Paulo separados, preferentemente, do corpo indusFONTES DE RECEITA
DATA
asseio e estética, uniformes, uso de EPI’s,
higienização
e
antissepsia
trial;
de reinspeção, desde
que venham
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR §1º. Nos suínos, para efeito
24/05/2017
2.889,90
das mãos e condutas durante a manipulação.
acompanhados dos respectivos
certificados de inspeção,
as suas
X- dispor de tanques, caixas, bandejas e quaisquer outros
COTA PTE IMP PROP TERR RURAL ITR
10/05/2017
1.528,97
DEMONSTRATIVO
DOS
RECURSOS
FEDERAIS
RECEBIDOS (LEI Nº 9452/97)MÊS
MAIO DE 2017
COTA
PTE IMP PROP
TERR RURALou
ITR
19/05/2017
164,48
carcaças podem ou não incluir
o couro cabeça e pés.
Art. 26. O pessoal que manipula
produtos
condenados
recipientes de material impermeável, de superfície lisa e de fácil
PTEDE
IMP
PROP
TERR RURAL
ITR
28/05/2017
59,99
FONTES
RECEITA
DATA
trabalhe em necrópsias fica obrigadoCOTA
a desinfetar
as mãos,
instrulavagem e higienização;
§2°. A "carcaça" dividida
ao
longo da coluna vertebral
dá as
COTA PTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO
03/05/2017
44,89
Santa
Junho
2017
mentos e vestuários, com antissépticos
apropriados.
"meias
carcaças"
que,
subdivididas
por
um
corte
entre
duas costelas,
XI – Isabel
dispor, 06
de de
rede
de de
abastecimento
de água para atender
COTA
PTE ROYALTIES
COMPENSAÇÃO
22/05/2017
84.169,152.889,90
ASSISTENCIA
FINANCEIRA
COMPLEMENTAR
24/05/2017
dão os "quartos" anteriores ou
dianteiros e posteriores
ou traseiros.
Art. 27. É proibido fazer refeiçõesCOTA
em qualquer
dependência
ou
satisfatoriamente todas as necessidades do trabalho industrial e as
PTE ROYALTIES
COMPENSAÇÃO
23/05/2017
8.970,94
área que não seja destinada para tanto,COTA
bemPTE
como
produtos,
demais dependências que necessitem;
"produto", "subproduto"
"merROYALTIES
30/05/2017
44,411.528,97
COTA
PTE
IMPmanter
PROP COMPENSAÇÃO
TERR
RURAL ITR Art. 34. A simples designação
10/05/2017
Demonstrativo
Mensal
Proprios
Arrecadados
e os recebidos
por
transferencia
deosNatureza
FAECestranhos
MAMOGRAFIA
PARA
RASTREAMENTO
12/05/2017
2.520,00
objetos
incluindo
pessoais e materiais
não
pertencencadoria" ou "gêneros”, significa
para efeito legais,
que se trata de
XII- dispor de
água de
friaTributos
abundante
e, quando
necessário,
de
FORTAL.
DEIMP
POL.AFETAS
A ATUAÇÃO
24/05/2017
152,10 164,48
COTA
PROP TERR
RURAL ITR produto previsto no artigo 3º,
19/05/2017
tes à finalidade da dependência em que
se PTE
encontrarem.
deste
Decreto.
instalações
vapor
quente, em
todas as dependências de
tributaria de
Artigo
162edaágua
Constituição
Federal
FPM - COTA PARTE FDO PART MUNIC
10/05/2017
1.626.604,72
Art. 28. É proibido empregar na coleta
embalagem
dePART
matériasmanipulação e preparo, não só de produtos como de subprodutos
Seção I
FPM
PARTE
FDO
MUNIC ITR
19/05/2017
223.419,69 59,99
COTAe- COTA
PTE IMP
PROP
TERR
RURAL
28/05/2017 de Carnes
de Referencia Maio/2017
primas e produtos usados na alimentação
humana,
de
nãoMês
comestíveis;
Do Funcionamento de Estabelecimentos
e Derivados
FPM - COTA
PARTEvasilhames
FDO PART MUNIC
30/05/2017
676.445,66
DESONERAÇÃO
31/05/2017
10.671,04
cobre, latão, zinco, barro, estanho comICMS
liga
que
contenha
mais
de
2%
XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com
Art.
35.
Os
estabelecimentos
de
carnes
e
derivados
devem
COTA
PTE
ROYALTIES
COMPENSAÇÃO
03/05/2017
IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
19/05/2017
6.429,39 44,89
(dois por cento) de chumbo ou que apresente
defeituligação a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento com
satisfazer as seguintes condições,
além das comuns
para todos os
INC. AÇÕESestanhagem
VIG. PREV. E CONT.
24/05/2017
6.536,11
TRIBUTOS
PROPRIOS
ACUMULADO
NOque
MÊS osa, ou TOTAL
FIXO
05/05/2017
111.511,83
COTA
PTEe ROYALTIES
COMPENSAÇÃO
22/05/2017
84.169,15
qualquer utensílio que, pelaPAB
forma
composição,
possa
retenção
de resíduos
e corpos flutuantes e dispositivo
adequado
estabelecimentos:
PNATE INFANTIL
11/05/2017
2.961,94
prejudicar
as
matérias-primas
ou
produtos.
evite
refluxo
de
odores
e
a
entrada
de
roedores
e
outros
animais;
Iserem
localizados
em
área
em
área
aprovada
PNATE FUNDAMENTAL
11/05/2017
18.490,07pelo Plano
IPTU - Iimp. Pred. Terr.Urbano
4.693.974,54
615.481,21
5.309.455,75
COTA oPTE
ROYALTIES COMPENSAÇÃO
23/05/2017
8.970,94
PNATE
MEDIO
11/05/2017
6.365,02
Art. 29. Em caso algum é permitido
acondicionamento
de
XIV- dispor, conforme legislação específica, de vestiários e
Diretor
Estratégico
de
Santa
Isabel,
afastado
dos
limites
das vias
PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE
24/05/2017
11.436,63
IR - Imp De
Renda Retido
na Fonte instaladas, de828.590,73
1.029.017,95
matérias-primas
e produtos destinados
a
alimentação
humana
em
instalações
sanitárias
adequadamente
dimensões e em 200.427,22
públicas
de
acordo
com
os
Códigos
de
Obras
e
de
Posturas
PISO
FIXO
VIGILANCIA
SANITARIA
23/05/2017
4.725,52 vigentes,
COTA
PTE
ROYALTIES
COMPENSAÇÃO
30/05/2017
44,41
DE ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
BASICA de pé direito nas salas
31/05/2017
12.954,62
carros, recipientes
ou continentes quePROGRAMA
tenham servido
para produnúmero
ao pessoal,
dispondo
de matança que permita
a instalação
ITBI - proporcional
Imp. Transmissao
de Imoveisinstaladas separadamente
146.115,50 para 32.401,49
178.516,99
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO
16/05/2017
35.490,00
FAEC MAMOGRAFIA
RASTREAMENTO
12/05/2017
2.520,00altura
tos não comestíveis.
cada sexo, com acesso indireto as dependências industriais, quando
dos equipamentos, principalmente
de trilhagem aérea,
numa
PROGRAMA
MELHORIAPARA
ACESSO
E QUALIDADE
16/05/2017
43.800,00
SAUDE
FAMILIA
16/05/2017
43.650,00 e demais
ISS - Imp.em
Ser.seuQualquer
3.370.193,26
992.280,90
4.362.474,16
Art. 30. O S.I.M.
poderá exigir emPROGRAMA
qualquer
ocasião,
desde
que
localizadas
corpo; Natureza
adequada
à
manipulação
das
carcaças
higienicamente,
QUESE
DO SALARIO
EDUCAÇÃO
12/05/2017
318.101,38 152,10
FORTAL.TRANSF
DEmedidas
POL.AFETAS
A DE
ATUAÇÃO
24/05/2017
julgue necessário,
a execução de quaisquer
higiênicoXV –depossuir
janelas
milimétricas; 69.129,49
matérias-primas;
REDE CEGONHA
12/05/2017
52.770,24
Taxa
Poder de
Policiae portas providas de telas
482.204,99
551.334,48
13.125,00
sanitárias nos estabelecimentos, áreasSAMU
de interesse, suas dependênXVI- possuir, quando necessário, instalações de frio com
II- dispor de currais e/ou12/05/2017
pocilgas
cobertas convenientemente
FPM
COTA
PARTE
FDO
PART
MUNIC
10/05/2017
1.626.604,72
SAUDE BUCAL E INCENTIVOS
13.380,00
Taxa de
Prestação deque
Serviços
60.591,31
72.629,68
cias e anexos.
câmaras
e antecâmaras
se fizerem necessárias, em
número e área 12.038,37
pavimentadas e providas de16/05/2017
bebedouros;
TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
12/05/2017
588.411,95
TÍTULO IV1.274.509,29
suficientes,
segundo
a capacidade do estabelecimento;
III- dispor, no caso de estabelecimento
de
meios que
FPM -MUNICIPAL
COTA PARTE
FDOSAUDE
PARTMENTAL
MUNIC
19/05/2017 de abate,
223.419,69
TETO
REDE
12/05/2017
291,66
Contribuições
Economicas
1.044.000,78
230.508,51
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
12/05/2017
170.000,00
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabapossibilitem a lavagem e a desinfecção
dos veículos
utilizados nos
FPM - COTA PARTE FDO PART MUNIC transportes dos animais, segundo30/05/2017
676.445,66
TOTAL
4.095.227,40
SUB
TOTAL os princípios da técnica industrial
10.625.671,11
12.777.938,30
CAPÍTULO
I
lhos,
obedecidos
e facilidade de2.152.267,19
legislação vigente;
Santa Isabel, 06 de Junho de 2017
ICMS
DESONERAÇÃO
31/05/2017
10.671,04
higienização,
sendo
facultativo
o
aproveitamento
e
preparo
de
DOS
ESTABELECIMENTOS
DE
CARNES
E
DERIVADOS
IV–
dispor
de
locais
apropriados
para
separação
e
isolamento
IMPOSTO TRANSFERIDO DA UNIAO
subprodutos não comestíveis;
de animais doentes;
Art. 31. Os estabelecimentos de carnes
e derivados
sãoFAMILIA
classiIGD
PROGRAMA
BOLSA
19/05/2017
6.429,39
FPM
Parte
9.327.833,65
XIII-- Cota
dispor,
quando necessário, de equipamento
gerador de2.526.470,07
ficados em: 11.854.303,72
V- dispor,
de acordoFabia
com adaclassificação
do estabelecimento, de
Sergio Fernandes de Paula
Sergio Eduardo
Sidorco
Silva Porto Rossetti
INC. AÇÕES VIG. PREV. E CONT. Sec. dependências
24/05/2017 amplas para6.536,11
vapor
para as necessidades do estabelecimento,
de matança
suficientemente
permitir o
I- matadouro-frigorífico
Contador 1SP284781/O-3
Finanças
Prefeita
Municipal
ITRcom
- Imp.capacidade
Territorial Rural
6.289,82
1.753,44
8.043,26 de bovinos;
instalado em dependência externa;
normal
desenvolvimento
das
respectivas
disposiII- matadouro-frigorífico de suínos;
PAB FIXO
05/05/2017 operações, com
111.511,83
ICMS
Lei 87/96
42.684,16
53.355,20 de aves e coelhos;
XIX--dispor
de dependências para armazenamento
de combus- 10.671,04
tivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e
III- matadouro-frigorífico
PNATEe INFANTIL
11/05/2017
2.961,94
tível
usado
na produção de vapor, de acordo com
as legislações2.538.894,55
preferencialmente evitem contato manual direto dos operários
IV- matadouro-frigorífico
ovinos;
SUB
TOTAL
9.376.807,63
11.915.702,18 de caprinos
PNATE
FUNDAMENTAL
11/05/2017
18.490,07
vigentes;
durante a movimentação das mesmas;
V- matadouro-frigorífico de bovinos
e suínos;
IMPOSTOS
DO ESTADO
XX- disporTRANSFERIDO
de depósitos adequados
para ingredientes, embalaVI- dispor, nos estabelecimentos
de abate, de dependências
VI- fábrica de conservas;
PNATE MEDIO
11/05/2017
6.365,02para
gens,
continentes,
materiais
ou
produtos
de
limpeza;
e,
o
esvaziamento
e
limpeza
dos
estômagos
e
intestinos,
a
manipulaVIIfábrica
de
produtos
gordurosos;
ICMS - Cota Parte
8.107.831,10
3.135.583,44
11.243.414,54
PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE ção de cabeças e línguas e das demais
24/05/2017
11.436,63
vísceras comestíveis;
XXI- o estabelecimento que não possuir equipamento de
VIII- fábrica de produtos derivados não comestíveis;
IPVA - Cota Parte
4.166.037,05deverá 257.499,13
4.423.536,18
PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA
4.725,52
aproveitamento
e preparo de subprodutos não comestíveis
VII- dispor, de acordo com23/05/2017
este Decreto, de graxaria
para o
IX- entrepostos
de carnes e derivados;
darIPI
destino
a
estes
rejeitos
de
forma
não
causadora
de
poluição
aproveitamento
gordurosas e subprodutos
X- charqueadas.
- Exportação - Cota Parte
59.546,29
15.497,58
75.043,87
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
BASICA de matérias-primas
31/05/2017
12.954,62 não
ambiental, de acordo com as legislações vigentes.
comestíveis, de câmaras frias, de sala de desossa, de dependências
§1º. Entende-se por "matadouro-frigorífico" o estabelecimento
PROGRAMA
AGENTE COMUNITARIO
16/05/2017
35.490,00 e
SUB
TOTALúnico. É proibido o emprego de utensílios
12.333.414,44
15.741.994,59
tecnicamente necessárias à fabricação
de produtos de salsicharia
Parágrafo
em geral,3.408.580,15
industrial, dotado
de instalações completas
e equipamentos
adeconservas, de depósito e salga de couros,
de salga e ressalga
e secagem
tais como: gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e
PROGRAMApreparo
MELHORIA
ACESSO E QUALIDADE
16/05/2017
43.800,00
quados para o abate, manipulação, elaboração,
e conservade carne, de depósito de subprodutos
não comestíveis e de
depósitos
outros, com ângulosidades ou frestas, confeccionados em material
ção das espécies de açougue, podendoPROGRAMA
ou não dispor
deFAMILIA
sala anexa
SAUDE
16/05/2017
43.650,00
TOTAL
32.335.893,18
40.435.635,07
diversos, proporcionais à capacidade do estabelecimento;
rústico
ou qualquer outro material ou forma que não
permita perfeita8.099.741,89
para industrialização
e, deverá possuir instalações de frio industrial
QUESE TRANSF DO SALARIO DE EDUCAÇÃOVIII- dispor de equipamento12/05/2017
318.101,38
higienização.
completo e adequado,
tais como:
adequadas.
plataformas,
mesas,
carros,
caixas,
estrados,
pias,
esterilizadores,
Art.19. Nos locais em que se fabriquem, beneficiem, preparem
§2º. Entende-se por "fábrica de conservas"
o
estabelecimento
REDE CEGONHA
12/05/2017
52.770,24
DA produtos
FUNDEB e subprodutos de origem animal, é que industrializa a carne das várias espécies
e outros utilizados em quaisquer das fábricas de recebimento e
ou DEDUÇÕES
acondicionem
de açougue, com ou sem
SAMUdos casos seja dotada de industrialização da matéria-prima
12/05/2017
13.125,00 em
e do preparo de produtos,
proibido
à saúde ou que -505.293,99
sala de matança-2.370.860,61
anexa, e que em qualquer
FPM terem em depósito substâncias nocivas
-1.865.566,62
número suficiente e construídos com material que permita fácil e
possam servir para alterar, adulterar, fraudar ou falsificar o produto.
instalações de frio industrial adequadas
e
aparelhagem
para
o
SAUDE BUCAL E INCENTIVOS
16/05/2017
13.380,00
ITR
-1.257,92
-350,67 de subprodutos
-1.608,59
perfeita higienização;
CAPÍTULO II
preparo
não comestíveis.
TETO
MUNICIPAL
DE
MEDIA
E
ALTA
COMPLEXIDADE
12/05/2017
588.411,95
IXpossuir
dependências
específicas
para
higienização
de
DA
HIGIENE
DOS
ESTABELECIMENTOS
§3º. Entende-se
por "fábrica de produtos gordurosos" o estabeICMS DESON LC 87/96 IC
-8.536,80
-2.134,20
-10.671,00
carretilhas
e/ou
balancins,
carros,
gaiolas,
bandejas
e
outros
comArt. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabelelecimento destinado exclusivamente ao
preparo
de
gorduras,
excluTETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL
12/05/2017
291,66
ICMS devem ser mantidos em condições -1.621.566,15
ponentes de acordo com a finalidade do estabelecimento;
cimentos
de higiene, antes, -627.116,67
ída a manteiga,-2.248.682,82
adicionadas ou não de matérias primas de origem
UPA
UNIDADE
DE
PRONTO
ATENDIMENTO
12/05/2017
170.000,00
X- dispor de equipamento gerador de vapor ou similar com
durante
e industriais, -51.499,92
vegetal.
IPVA e após a realização dos trabalhos de rotina
-833.207,56
-884.707,48
capacidade suficiente para as necessidades do estabelecimento, bem
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
§4º. Entende-se por "fábrica de produtos derivados não comesTOTAL
4.095.227,40 de
EXPORT ambiental pertinente, em especial,-11.909,26
-15.008,78
como de instalações de vapor de água em todas as dependências
comIPIa legislação
a Lei Comple- -3.099,52
tíveis" o estabelecimento
que manipula matérias-primas e resíduos
Santa
Isabel,
06
de
Junho
de
2017
manipulação
e
industrialização.
mentar
nº 173, de 19 de Dezembro de 2014,-4.342.044,31
Código de Meio
de animais de -5.531.539,28
várias procedências, para o preparo exclusivo de
TOTAL
-1.189.494,97
§1º. Os estabelecimentos destinados ao abate de AVES e
Ambiente de Santa Isabel e seus regulamentos.
produtos utilizados na alimentação não humana.
34.904.095,78
COELHOS devem satisfazer as seguintes condições específicas:
Art.21. 0s maquinários, carros, tanques, 27.993.848,86
vagonetes, caixas,6.910.246,92
§5º. Entende-se
por "entreposto de carnes e derivados" o
I) dispor de plataforma coberta para recepção dos animais,
mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marestabelecimento destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
cados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
solares;
comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não
derivados resfriados ou congelados das diversas espécies de açoucomestíveis, ou ainda utilizados na alimentação de animais, usandoII) dispor de mecanismo que permita realizar as operações de
gue e outros produtos animais.
se as denominações COMESTÍVEIS e NÃO COMESTÍVEIS.
sangria, esfola, evisceração e preparo de carcaça “toilete” com as
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produSergio
Fernandes
de Paula equipamentos,
Sergio Eduardomóveis,
Sidorco utensílios
Fabiae da Silva
Porto Rossetti
aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
Art. 22.
As instalações,
za charque,
dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
maquinários
devem
ser
mantidos
em
condições
higiênico-sanitárias
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de
o
aproveitamento
integral e perfeito de todas as matérias-primas.
Contador 1SP284781/O-3
Sec. Finanças
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria
de Contabilidade
Prefeitura
Municipal
de Sta Isabel

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Contabilidade

Sergio Fernandes de Paula Sergio Eduardo Sidorco
Contador 1SP284781/O-3 Sec. Finanças

Fabia da Silva Porto Rossetti
Prefeita Municipal

30/06/2017
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e outros;
VII- dispor de dependências e instalações mínimas, respeitadas
as finalidades a que se destina, para recebimento, industrialização,
manipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comestíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas
ao preparo de produtos não comestíveis;
VIII- dispor de mesas com revestimento liso, resistente e
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
EXTRATO DE CONTRATO
e perfeita higienização sendo permitidas as construídas em alvenaria
desde que devidamente revestidas;
PROCESSO
7223, de 26para
de janeiro
de 2017.
IXdispor deN167º
dependências
a administração,
oficinas, e
depósitos diversos, separados, preferentemente, do corpo industrial;MODALIDADE: Convite nº 01/2017
X- dispor de tanques, caixas, bandejas e quaisquer outros
TERMO de
DEmaterial
CONTRATO
No 03/2017 de superfície lisa e de fácil
recipientes
impermeável,
lavagem e higienização;
XI
– dispor de rede
de Municipal
abastecimento
deIsabel
água para atender
CONTRATANTE:
Câmara
de Santa
satisfatoriamente todas as necessidades do trabalho industrial e as
demais
dependências
que necessitem;
CONTRATADO:
MARCO
AURÉLIO PUIM ME.
XII- dispor de água fria abundante e, quando necessário, de
instalações de vapor e água quente, em todas as dependências de
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA NAS
manipulação e preparo, não só de produtos como de subprodutos
SESSÕES
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂnão comestíveis;
MARA
MUNICPAL
SANTA
ISABEL.em todas as dependências, com
XIII- dispor deDE
rede
de esgotos
ligação a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento com
VALOR:
R$ 21.600,00
(vinteflutuantes
e um mil eeseiscentos
reais)
anual, R$
retenção
de resíduos
e corpos
dispositivo
adequado
que
evite refluxo
deeodores
e a entrada
de roedores e outros animais;
1.800,00
(um mil
oitocentos
reais) mensal.
XIV- dispor, conforme legislação específica, de vestiários e
instalações
sanitárias
adequadamente
instaladas, de dimensões e em
RECURSO
ORÇAMENTÁRIO:
02.01.01.01.031.0050.2038.3.3.90
número proporcional ao pessoal, instaladas separadamente para
.3900
cada sexo, com acesso indireto as dependências industriais, quando
localizadas em seu corpo;
VIGÊNCIA: 16 de Fevereiro de 2017 a 15 de Fevereiro 2018.
XV – possuir janelas e portas providas de telas milimétricas;
DATA DA
ASSINATURA:
de Fevereiroinstalações
de 2017. de frio com
XVIpossuir,
quando16necessário,
câmaras e antecâmaras que se fizerem necessárias, em número e área
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabano 257, de
7 de junho
dee facilidade
2017 de
lhos, Resolução
obedecidos os princípios
da técnica
industrial
higienização, sendo facultativo o aproveitamento e preparo de
Extingue onão
cargo
de Assessor Administrativo criado pela Resolução
subprodutos
comestíveis;
XIIIquando
necessário,
de equipamento
no 236,
dedispor,
30 de janeiro
de 2009,
e dá outra
providência gerador de
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
instalado em dependência externa;
A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, José Alencar
XIX- dispor de dependências para armazenamento de combusGalbiatti,
Presidente,
promulgo
a seguinte
tível usado
na produção
de vapor,
de Resolução:
acordo com as legislações
vigentes;
XXdispor
de depósitos
para
embalaArt. 1º.
Fica extinto
o cargoadequados
em comissão
de ingredientes,
Assessor Administratigens,
continentes,
ou produtos
de limpeza;
vo,
lotado
no Setor damateriais
Contabilidade,
criado pela
Resoluçãoe,no 236, de
XXIo de
estabelecimento
que não possuir equipamento de
30 de
janeiro
2009.
aproveitamento e preparo de subprodutos não comestíveis deverá
2º. As
despesas
com de
a execução
desta
Resolução
correrão
dar Art.
destino
a estes
rejeitos
forma não
causadora
de poluição
por
conta
das
dotações
orçamentárias
próprias,
suplementadas
se neambiental, de acordo com as legislações vigentes.
Parágrafo único. É proibido o emprego de utensílios em geral,
cessário.
tais Art.
como:
gamelas,
bandejas,
mesas,
tanques,
3º. Esta
Resolução
entra em
vigor na
data daequipamentos
sua publicação,e
outros, com
frestas, confeccionados em material
revogadas
asângulosidades
disposições emou
contrário.
rústico ou qualquer outro material ou forma que não permita perfeita
Santa Isabel, 7 de junho de 2017.
higienização.
Art.19. Nos locais em que se fabriquem, beneficiem, preparem
ou acondicionem
produtos
e subprodutos
de origem animal, é
JOSÉ
ALENCAR
GALBIATTI
proibido terem em depósito
substâncias nocivas à saúde ou que
Presidente
possam
servir para
alterar, adulterar,
fraudarAdministrativa,
ou falsificar o produto.
Registrada
e publicada
nesta Secretaria
na data
CAPÍTULO II
supra.
DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabeleSANTOSde higiene, antes,
cimentos devemMARICÉLIA
ser mantidos DOS
em condições
durante e após a Secretário
realização dos
trabalhos de rotina e industriais,
Administrativo
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
com a legislação ambiental pertinente, em especial, a Lei Complementar
nº 173,da
deMesa
19 de nº
Dezembro
Código
de Meio
Portaria
965, 8 de
de2014,
junho
de 2017
Ambiente de Santa Isabel e seus regulamentos.
Art.21. 0s maquinários, carros, tanques, vagonetes, caixas,
(Exonera a servidora Talita Cristiane Aparecida da Silva do cargo
mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente maremde
comissão
Chefeequívocos
de Gabinete
Parlamentar)
cados
modo adeevitar
entre
os destinados a produtos
comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não
comestíveis,
ouCâmara
ainda utilizados
alimentação
de animais,
usandoA Mesa da
Municipalnade
Santa Isabel,
usando de
suas
se as denominações
COMESTÍVEIS
NÃO
atribuições
legais, e nos
termos do inciso eI do
art. COMESTÍVEIS.
77 da Lei no 616, de
Art. 22. As instalações, equipamentos, móveis, utensílios e
10 de dezembro de 1970, c.c. a alínea a do inciso II do § 1o do mesmo
maquinários devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias
artigo,

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
exonera,
nesta data,
Talita Cristiane
Aparecida
da Silva,
portadora
utensílios
utilizados
na indústria,
devem
ser lavados
diariamente
ou
quantas
forem necessárias
para mantença
das condições
da cédulavezes
de identidade
no 41.255.258-9/SSP-SP,
do cargo
em comishigiênico-sanitárias,
sendo
obrigatóriopara
o uso
de produtos
saneantes
são de Chefe de Gabinete
Parlamentar,
o qual
foi nomeada,
atraevés
domissanitários
devidamente
nosde
órgãos
da Portaria da Mesa
no 940, deregistrados
2 de fevereiro
2017. competentes.
Art. 24. Os estabelecimentos em todas as dependências devem
Santa Isabel,
8 dedejunho
de 2017.
ser mantidos
livres
animais
sinantrópicos ou quaisquer outros
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
a desinsetizaçãoJOSÉ
e desratização
somente
poderá ser realizado por
ALENCAR
GALBIATTI
empresa especializada e devidamente
Presidenteregistrada ou licenciada no
órgão competente.
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
consta
em Portaria SHIZUYA
e demais legislações
vigentes no
que se refere ao
CLAUDINEI
REINALDO
APARECIDO
asseio e estética,
uniformes, uso de EPI’s,
higienização
e antissepsia
NAGATE
NUNES
PEDROSO
das mãos
e condutas durante a manipulação.
1o Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
Art. 26. O pessoal que manipula produtos condenados ou
MAURÍCIO
DONIZETI
BENEDITO
DA
trabalhe
em necrópsias
fica obrigado
a desinfetarGABRIEL
as mãos, instruPLATZ com antissépticos apropriados.
SILVA
mentos e vestuários,
1o ÉSecretário
2o Secretário
Art. 27.
proibido fazer refeições em qualquer
dependência ou
área que não seja destinada para tanto, bem como manter produtos,
objetos
incluindo
os pessoais
e materiais
estranhos
não pertencenRegistrada
e publicada
nesta
Secretaria
Administrativa,
na data
tes
à finalidade da dependência em que se encontrarem.
supra.
Art. 28. É proibido empregar na coleta e embalagem de matériasprimas e produtos usados na alimentação humana, vasilhames de
SANTOS
cobre, latão, zinco,MARICÉLIA
barro, estanhoDOS
com liga
que contenha mais de 2%
(dois por cento) deSecretário
chumbo ouAdministrativo
que apresente estanhagem defeituosa, ou qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
Art. 29. Em
algum
é permitido
o acondicionamento
Portaria
da caso
Mesa
nº 966,
de 9 de
junho de 2017de
matérias-primas e produtos destinados a alimentação humana em
carros,
recipientes
oudacontinentes
que tenham
servido
para em
produ(Nomeia
Edilaine
Silva Malaquias
para exercer
o cargo
cotos
não de
comestíveis.
missão
Chefe de Gabinete Parlamentar, com lotação no gabinete
Art. 30. O S.I.M. poderá exigir em qualquer ocasião, desde que
que menciona)
julgue
necessário, a execução de quaisquer medidas higiênicosanitárias nos estabelecimentos, áreas de interesse, suas dependênMesa da Câmara Municipal de Santa Isabel, usando de suas
cias eAanexos.
TÍTULO
IV e nos termos do inciso II do art. 11 da Lei no 616, de
atribuições
legais,
DAdezembro
CLASSIFICAÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS
10 de
de 1970,
CAPÍTULO I
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS
nomeia,
a partir
desta data, Edilaine
da Silva
Malaquias,são
portadora
Art.
31. Os
estabelecimentos
de carnes
e derivados
classida cédula
de identidade no 33.635.781-3/SSP-SP, para exercer o cargo
ficados
em:
em I-comissão
de Chefe de Gabinete
Parlamentar, criado pela Resolumatadouro-frigorífico
de bovinos;
de suínos;
çãoIInomatadouro-frigorífico
251, de 17 de janeiro de
2017, com vencimento enquadrado
matadouro-frigorífico
de aves
e coelhos; dos servidores do
na IIIReferência
8 da Tabela Básica
de Vencimentos
IV- matadouro-frigorífico de caprinos e ovinos;
Poder Legislativo, constante do Anexo II da Resolução no 160, de 16
V- matadouro-frigorífico de bovinos e suínos;
de julho
de 1997,
redação vigente, nos termos da Lei no 2.843, de
VI- fábrica
dena
conservas;
30 VIIde janeiro
de de
2017,
e com gordurosos;
lotação no Gabinete do Vereador Jairo
fábrica
produtos
Furini
Neto.
VIIIfábrica de produtos derivados não comestíveis;
IX- entrepostos de carnes e derivados;
Xcharqueadas.
Santa
Isabel, 9 de junho de 2017.
§1º. Entende-se por "matadouro-frigorífico" o estabelecimento
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adeJOSÉ
ALENCAR
GALBIATTI
quados para o abate,
manipulação,
elaboração,
preparo e conservaPresidente
ção das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
adequadas.
CLAUDINEI SHIZUYA
REINALDO APARECIDO
§2º. Entende-se
por "fábrica de conservas"
estabelecimento
NAGATE
NUNES oPEDROSO
que industrializa
a carne das várias espécies
de açougue, com ou sem
1o Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
sala de matança anexa, e que em qualquer dos casos seja dotada de
instalações
de frio
industrial adequadas
e aparelhagem
MAURÍCIO
DONIZETI
BENEDITO
GABRIELpara
DA o
PLATZ
preparo de subprodutos
não comestíveis. SILVA
1o Secretário
2o gordurosos"
Secretário o estabe§3º. Entende-se
por "fábrica de produtos
lecimento destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, excluída aRegistrada
manteiga,eadicionadas
ou não
de matérias
primas dena
origem
publicada nesta
Secretaria
Administrativa,
data
vegetal.
supra.
§4º. Entende-se por "fábrica de produtos derivados não comesMARICÉLIA
DOS SANTOS
tíveis" o estabelecimento
que manipula
matérias-primas e resíduos
Secretário
Administrativo
de animais de várias
procedências,
para o preparo exclusivo de
produtos utilizados na alimentação não humana.
§5º. Entende-se por "entreposto de carnes e derivados" o
Portaria da Mesa
nº ao
967,
de 19 deguarda,
junhomanipulação,
de 2017
estabelecimento
destinado
recebimento,
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
derivados
resfriados
oupor
congelados
diversas
espécies de
açou(Concede
Adicional
Tempo dedas
Serviço
à funcionária
Evanilda
gue e outros produtos animais.
dos Santos Francisco)
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produza charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
A Mesa da Câmara
Municipal
de Santa
Isabel,
usando de suas
o aproveitamento
integral
e perfeito
de todas
as matérias-primas.

3
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
aatribuições
base óssealegais,
correspondente e que procede dos animais abatidos
sobre inspeção veterinária.
§1º.
Quando
destinada Evanilda
à elaboração
de conservas
em Auxiliar
geral, por
concede
à funcionária
dos Santos
Francisco,
de
"carne"
(matéria-prima)
devem-se
entender
as massas
Serviços,
o vigésimo Adicional
por Tempo
de Serviço,
na musculares
base de um
despojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
por cento sobre o seu vencimento, referente ao período aquisitivo de
ossos.
15-6-2016
a 14-6-2017,"miúdos"
nos termos
do art. 92
da Lei Orgânica
do Mu§2°. Considera-se
os órgãos
e vísceras
dos animais
de
açougue,
usados nacom
alimentação
além
pés,de
mãos
nicípio, combinado
o inciso I dohumana,
art. 167 da
Lei dos
no 616,
10 dee
cauda.
dezembro de 1970, com a nova redação dada pela Lei Complementar
O animal
abatido,
formado das massas musculares e
no Art.
9, de33.
22 de
novembro
de 1991.
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
Santa Isabel, 19 de junho de 2017.
a "carcaça".
§1º. Nos suínos, para efeito de reinspeção, desde que venham
JOSÉ
ALENCAR
GALBIATTI
acompanhados dos
respectivos
certificados
de inspeção, as suas
Presidente
carcaças podem ou não incluir
o couro cabeça e pés.
§2°. A "carcaça" dividida ao longo da coluna vertebral dá as
"meias
carcaças" que,
subdivididas por
um corte entre
duas costelas,
CLAUDINEI
SHIZUYA
REINALDO
APARECIDO
dão os "quartos"
anteriores ou dianteiros
e posteriores
ou traseiros.
NAGATE
NUNES
PEDROSO
Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
Art.1o34.
A simples designação "produto",
"subproduto" "mercadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
MAURÍCIO
DONIZETI
produto
previsto no
artigo 3º, desteBENEDITO
Decreto. GABRIEL DA
SILVA
Seção I o PLATZ
1 Secretário
2ode
Secretário
Do Funcionamento
de Estabelecimentos
Carnes e Derivados
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
Registrada
e publicada
nesta Secretaria
Administrativa,
na data
satisfazer
as seguintes
condições,
além das comuns
para todos
os
supra.
estabelecimentos:
I- serem localizados em área em área aprovada pelo Plano
Diretor Estratégico de Santa Isabel, afastado dos limites das vias
DOS
SANTOS
públicas de acordoMARICÉLIA
com os Códigos
de Obras
e de Posturas vigentes,
Secretário Administrativo
dispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
dos equipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
adequada à manipulação das carcaças higienicamente, e demais
matérias-primas;
Portaria
Mesae/ou
nº 968,
de cobertas
19 de junho
de 2017
II- disporda
de currais
pocilgas
convenientemente
pavimentadas e providas de bebedouros;
(Concede
funcionária
Evanilda dos Santos
Francisco
adicional
IIIdispor,àno
caso de estabelecimento
de abate,
de meios
que
correspondente
à sexta-parte
do seu dos
vencimento)
possibilitem
a lavagem
e a desinfecção
veículos utilizados nos
transportes dos animais, segundo legislação vigente;
A Mesa
dadeCâmara
de para
Santaseparação
Isabel, usando
de suas
IV–
dispor
locais Municipal
apropriados
e isolamento
atribuições
legais,
de animais doentes;
V- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de
concede àde
funcionária
dos Santos
Francisco,
Auxiliar deo
dependências
matança Evanilda
suficientemente
amplas
para permitir
Serviços,
adicional correspondente
à sexta-parte
do seu
vencimento
normal
desenvolvimento
das respectivas
operações,
com
disposibase,que
nosevitem
termos odocontato
art. 92 da
Orgânicacom
do Município,
a nova
tivos
dasLeicarcaças
o piso oucom
entre
si, e
redação dada pela Emenda
Lei Orgânica
do Município
30, de 1o
preferencialmente
evitem àcontato
manual
direto dosnooperários
de dezembro
de 1998, combinado
com o inciso II do art. 167 da Lei no
durante
a movimentação
das mesmas;
616,
dedispor,
10 de nos
dezembro
de 1970, com
nova de
redação
dada pelapara
Lei
VIestabelecimentos
deaabate,
dependências
Complementar
no
9,
de
22
de
novembro
de
1991,
por
ter
completado,
o esvaziamento e limpeza dos estômagos e intestinos, a manipulanesta
vintee anos
de efetivo
exercíciovísceras
no serviço
público municipal.
ção
de data,
cabeças
línguas
e das demais
comestíveis;
Santa
Isabel,
19
de
junho
de
2017.
VII- dispor, de acordo com este Decreto, de graxaria para o
aproveitamento de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
JOSÉ ALENCAR GALBIATTI
comestíveis, de câmaras frias,
de sala de desossa, de dependências
Presidente
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
conservas, de depósito e salga de couros, de salga e ressalga e secagem
CLAUDINEI
SHIZUYA
APARECIDO
de carne,
de depósito
de subprodutosREINALDO
não comestíveis
e de depósitos
NAGATE à capacidade doNUNES
PEDROSO
diversos, proporcionais
estabelecimento;
1o dispor
Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
VIIIde equipamento completo
e adequado, tais como:
plataformas, mesas, carros, caixas, estrados, pias, esterilizadores,
MAURÍCIO
BENEDITO
GABRIEL
DA e
e outros
utilizadosDONIZETI
em quaisquer das
fábricas de
recebimento
PLATZ
SILVA
industrialização
da matéria-prima e do preparo
de produtos, em
1o Secretário
2o Secretário
número suficiente e construídos com material que permita fácil e
perfeita higienização;
Registrada e publicada nesta Secretaria Administrativa, na data
IX- possuir dependências específicas para higienização de
supra.
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros componentes de acordo
com a finalidade
estabelecimento;
MARICÉLIA
DOSdoSANTOS
X- dispor de equipamento
gerador
de
vapor ou similar com
Secretário Administrativo
capacidade suficiente para as necessidades do estabelecimento, bem
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
manipulação
e industrialização.
Portaria da
Mesa nº 969, de 19 de junho de 2017
§1º. Os estabelecimentos destinados ao abate de AVES e
COELHOS
devem
satisfazer
as seguintes
condições
específicas:
(Concede
Promoção
por Tempo
de Serviço
à funcionária
I)Evanilda
dispor dos
de plataforma
coberta para recepção dos animais,
Santos Francisco)
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
solares;
A Mesa da Câmara Municipal de Santa Isabel, usando de suas
II) dispor
de mecanismo que permita realizar as operações de
atribuições
legais,
sangria, esfola, evisceração e preparo de carcaça “toilete” com as
aves concede
ou coelhos
suspensosEvanilda
pelos pés
cabeças;
à funcionária
dose/ou
Santos
Francisco, Auxiliar de
III) dispor
de Promoção
dependências
exclusivas
para na
a operação
de
Serviços,
a sexta
por Tempo
de Serviço,
base de três

2
14
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os
de qualidade,
conformidade
e segurançabase,
higiênica,
inteiros
e padrões
cinco décimos
por cento
sobre o seu vencimento
corsanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
respondente ao período aquisitivo de 8-6-2012 a 12-8-2013, e de 20-8área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
2013
a 14-6-2017,
termos do inciso II do art. 14 da Resolução no
proteção
da saúdenos
pública.
160,Parágrafo
de 16 de julho
de Os
1997.
único.
objetivos contidos no “caput” deste artigo
serão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
propriedades
rurais,
artesanal, estabelecimentos indusSanta Isabel,
19 deprodução
junho de 2017.
triais, meios de manipulação e transporte.
Art. 3º. A Inspeção
e Industrial
de Produtos de Origem
JOSÉ Sanitária
ALENCAR
GALBIATTI
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Presidente
e Desenvolvimento Agropecuário, através do Serviço de Inspeção
Municipal – S.I.M. e abrange:
Ios animais destinados
seus produtos,
subprodutos
CLAUDINEI
SHIZUYAao abate,
REINALDO
APARECIDO
e matérias primas;
NAGATE
NUNES PEDROSO
II-1oo Vice-Presidente
pescado e seus derivados; 2o Vice-Presidente
III- o leite e seus derivados;
MAURÍCIO
IVos ovos eDONIZETI
seus derivados; BENEDITO GABRIEL DA
PLATZ
SILVA
V- o mel
de
abelha,
a cera e seus derivados;
e,
1o demais
Secretário
2o Secretário
VI- os
produtos artesanais quando
autorizados pela
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art.
4º. A Inspeção
Sanitária
IndustrialAdministrativa,
de Produtos dena
Origem
Registrada
e publicada
nestaeSecretaria
data
Animal
e
os
demais
produtos
Artesanais
autorizados
pela
legislasupra.
ção, abrange ainda:
I- as condições de higiene e sanitárias dos estabelecimentos
MARICÉLIA DOS SANTOS
registrados;
II- a captação,Secretário
canalização,Administrativo
depósito, tratamento e distribuição
das águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
escoamento das águas residuais;
III- o funcionamento
estabelecimentos;
Portaria
da Mesa nºdos
970,
de 29 de junho de 2017
IV- as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo,
acondicionamento,
conservação,
transporte
e depósito
de todos
(Nomeia Eraldo Aparecido
de Sousa
para exercer
o cargo
em co-os
produtos de origem animal e suas matérias-primas, adicionadas ou
missão de Assessor Parlamentar da Mesa)
não de produtos vegetais;
V- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
A Mesa
da Câmarae Municipal
Isabel,e usando
de suas
VIa embalagem
rotulagemdedeSanta
produtos
subprodutos,
de
atribuições
legais,
e nose termos
inciso II doneste
art. 11
da Lei nona616,
de
acordo com
os tipos
padrõesdoprevistos
Decreto,
Legislação
Federal edeEstadual
10
de dezembro
1970, e demais normas e fórmulas técnicas
científicas aprovadas;
VIIa classificação
produtos
subprodutos,
de acordo
com
nomeia,
a partir destadedata,
EraldoeAparecido
de Sousa,
portador
os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal
da
cédula de
identidade
no 29.039.924/SSP-SP,
para
exercer oaprovacargo
e Estadual
e demais
normas
e fórmulas técnicas
científicas
em
das;comissão de Assessor Parlamentar da Mesa, criado pela Resolução VIIIno 252,
de 17 de janeiro nas
de 2017,
vencimento
enquadrado
as matérias-primas
fontescom
produtoras
e intermediárias;
na Referência
10 da tecnológicos,
Tabela Básica de
Vencimentos doshistológicos
servidores doe
IX- os exames
microbiológicos,
químicos
das matérias-primas
e produtos,
quando houver
Poder
Legislativo,
constante do Anexo
II da Resolução
no 160,necesside 16
dade;
e, de 1997, na redação vigente, nos termos da Lei no 2.850, de
de
julho
X-março
os meios
de transportes de animais vivos, dos produtos
30 de
de 2017.
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Art. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
Santa Isabel,
29 depela
junho
de 2017. Municipal de Meio Ambiente
Funcional
fornecida
Secretaria
e Desenvolvimento Agropecuário contendo a sigla S.I.M., o número
do prontuário, nome,
cargo
e data de expedição.
JOSÉfotografia,
ALENCAR
GALBIATTI
§1º. É obrigatória a prévia
apresentação de Identidade Funcional
Presidente
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
CLAUDINEI
SHIZUYA
REINALDO APARECIDO
atividades
profissionais.
NAGATE
NUNES
PEDROSO
§2º.o Aos
servidores do S.I.M., no
exercício
da função, será
o
1
Vice-Presidente
2
Vice-Presidente
concedido o acesso amplo e irrestrito e a qualquer hora, a todas as
dependências
e instalações
dos estabelecimentos
registradosDA
ou em
MAURÍCIO
DONIZETI
BENEDITO GABRIEL
processo de PLATZ
registro, bem como, a todos os estabelecimentos
onde
SILVA
são mantidos,
depositados e comercializados
produtos e
1o Secretário
2o Secretário
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
Art. 6º. Somente poderão ser expostos à venda, depositados ou
Registrada produtos
e publicada
nesta Secretaria
na data
transportados
previstos
no artigo Administrativa,
3º deste Decreto,
que:
supra.
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estadual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
II- tenham sido
embalados, reembalados,
transportados, imporMARICÉLIA
DOS SANTOS
tados ou vendidosSecretário
por estabelecimentos
sob regime de inspeção no
Administrativo
referido serviço competente;
III- tenham sido rotulados segundo as disposições das legislações vigentes; e,
AtoIVdoobedeçam
Presidente
458, deo12
de junho
de 2017
na suanº
composição
padrão
de qualidade
determinado na legislação vigente.
(Dispõe sobre o não funcionamento da Câmara Municipal no dia
16 de junho de 2017)
José Alencar Galbiatti, Presidente da Câmara Municipal de Santa
Isabel, usando de suas atribuições legais,
considerando que o dia 16-6-2017 recairá em sexta-feira, ficando,

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
TÍTULO II
DO REGISTRO
DOS
ESTABELECIMENTOS
portanto,
intercalado entre
o feriado
municipal (Corpus Christi)INDUSe o final
TRIAIS E ENTREPOSTOS
de semana subsequente; e,
CAPÍTULO I
considerando
que o não funcionamento deste Poder Legislativo no
DO
REGISTRO
aludido
seus servidores
melhor
aproveitamento dos
Art. dia
7º. propiciará
Depende aos
de registros
no S.I.M.
o funcionamento
dos
dias de repouso
semanal, sem prejudicar, contudo, o bom andamento
seguintes
estabelecimentos:
matadouros
de bovinos, suínos, aves e coelhos,
dosI-trabalhos
destafrigoríficos
Casa, resolve:
caprinos e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
o abate,
fábricas
de conservas,
charqueadas,
A Câmara
Municipal
não funcionará
no dia 16fábricas
de junhodedeprodutos
2017.
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produSanta Isabel, 12 de junho de 2017.
tos de origem animal não comestíveis;
II- postos de leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
beneficiamento JOSÉ
de leiteALENCAR
e entrepostoGALBIATTI
de laticínios;
Presidente
III- entrepostos de pescado
e fábricas de conservas de pescado;
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
condimentos,
frutas
e asSecretaria
bebidas artesanais,
alcoólicas
Registradovegetais,
e publicado
nesta
Administrativa,
na datae
não-alcoólicas,
autorizadas a produção pela legislação;
supra.
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
MARICÉLIA DOS
SANTOS
Art. 8º. Os estabelecimentos
comerciais
do Município de Santa
Secretário
Administrativo
Isabel que realizem
trabalhos de
manipulação, fatiamento, acondicionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
animal devem possuir instalações adequadas para esses procedimentos,
devidamente
regulamentados
perantede
o Serviço
Ato doe estarem
Presidente
nº 459,
de 14 de junho
2017
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
(Nomeia membros da Comissão Permanente de Licitação)
para a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
JoséPoderão
Alencar requerer
Galbiatti, Presidente
§2º.
a dispensada
doCâmara
registroMunicipal
referido de
no Santa
caput
Isabel,artigo,
usando
suas atribuições comerciais
legais, baixaque
o seguinte
Ato: pequedeste
osde
estabelecimentos
manipulam
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
trabalhos
manipulação,
e embaArt. 1º.deFicam
nomeadasfatiamento,
as servidorasacondicionamento
Maricélia dos Santos,
Edvalagem
dos
produtos
e
subprodutos
de
origem
animal.
na Fátima Holanda de Melo e Evanilda dos Santos Francisco, para, sob
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
a presidência da primeira e secretaria da segunda, integrarem a Comisde Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
são Permanente
de Licitação mediante
destinada abertura
a receber,deexaminar
julgar
requerimento
padronizado,
processoe admitodos
os
documentos
e
procedimentos
relativos
às
licitações
que
forem
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
realizadas pela Câmara Municipal no exercício de 2017, nos termos do
Isabel.
10. c.c.
A construção
de da
estabelecimentos,
assim
como
os já
art. Art.
6o, XVI,
art. 51, ambos
Lei federal no 8.666,
de 21
de junho
existentes
deverão
obedecer
as exigências previstas nos Códigos de
de 1993, com
alterações
vigentes.
Obras
deFica
Posturas
vigentes,
Plano Diretor
do
Art.e2º.
revogado
o Ato dono
Presidente
no 457, Estratégico
de 22 de março
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
de 2017.
Paulo,
Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
Art. 3º.e,Este
Ato entra
em vigorena
data da sua publicação.
alterações
as Leis
de Proteção
Recuperação
aos Mananciais da
Santa
Isabel,
14
de
junho
de
2017.
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
Ordenamento Jurídico,
tais como: aGALBIATTI
Lei Específica da Área de
JOSÉ ALENCAR
Proteção e Recuperação dos
Mananciais do Jaguari – APRM DO
Presidente
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
28 de novembro de 1997.
Registradoúnico.
e publicado
nesta
Secretaria
na estadata
Parágrafo
Qualquer
ampliação
ouAdministrativa,
remodelação nos
supra.
belecimentos
registrados, referentes às suas dependências ou instalações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
projetos pelo S.I.M.
MARICÉLIA DOS SANTOS
Art. 11. Quaisquer
alterações
de fluxo sanitário, de produção e
Secretário
Administrativo
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
novos projetos pelo S.I.M.
Ato
do12.Presidente
460, defixadas
27 depara
junho
de 2017
Art.
Satisfeitas asnº
exigências
o Registro
será
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
(Dispõe
o não funcionamento
da Câmaraseu
Municipal
nos dias
Art.
13. Osobre
estabelecimento
que interromper
funcionamento
por
superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
que espaço
menciona)
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
instalações
e equipamentos.
José Alencar
Galbiatti, Presidente da Câmara Municipal de Santa
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultraIsabel, usando de suas atribuições legais,
passar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
registro, ao critério do S.I.M.
considerando
que o dia
3 de julho de 2017pertencentes
recairá em segundaArt.
14. Tratando-se
de estabelecimentos
a mesma
-feira, ficando,
portanto,a intercalado
entre
final de semana
e o feriado
empresa
e ocorrida
cisão, fusão
ouo reunião
em grupos,
será
respeitada,
para cada uma,
que
municipal subsequente,
dia 4 adeclassificação
julho (dedicado
aolhe
Diacouber,
de SantadispenIsabel,
sando-se
a construção isolada de dependências que possam
Padroeiraapenas
do Município);
ser comuns.

30/06/2017
30/03/16

CAPÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
resolve:
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
A CâmaradeMunicipal
não funcionará
nos dias
3 aenova
10 deempresa.
julho de
transferência
responsabilidade
do registro
para
2017.
§1º. No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover
Santa Isabel,deve
27 deser
junho
2017.
a transferência,
feitadepelo
vendedor ou locador imediata
comunicação escrita ao S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.
§2º. As empresas
responsáveis
porGALBIATTI
estabelecimentos registrados
JOSÉ
ALENCAR
durante as fases do processamento
da transação comercial devem
Presidente
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
Registrado
e publicado
nesta não
Secretaria
Administrativa,
na data
§3º.
Enquanto
a transferência
se efetuar,
continua responsupra.pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
sável
empresa em nome da qual esteja registrado.
§4º. No caso do
vendedor ou DOS
locador
ter feito a comunicação a
MARICÉLIA
SANTOS
que se refere o §1º, Secretário
e o comprador
ou locatário não apresentar dentro
Administrativo
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
Ato
Presidente
nº 461, depor
30compra
de junho
de 2017
§5º.do
Adquirido
o estabelecimento,
ou arrendamento
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
(Substitui
membros
da as
Comissão
Permanente
de Licitação)
é obrigada
a cumprir
todas
exigências
formuladas
ao responsável
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
Art.
O processo
de Presidente
transferência
deve obedecer
nodeque
lhe
José16.
Alencar
Galbiatti,
da Câmara
Municipal
Santa
for
aplicável,
critério estabelecido
o registro.
Isabel,
usandoao
demesmo
suas atribuições
legais, baixa opara
seguinte
Ato:
TÍTULO III
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESArt. 1º. Ficam nomeados os servidores Eraldo Aparecido de Sousa
TABELECIMENTOS
e Danilo
Júnior Mendonça
Prianti para fazerem parte da Comissão PerCAPÍTULO
I
manente
de Licitação, o primeiro em
substituição
à servidora Maricélia
DO FUNCIONAMENTO
DOS
ESTABELECIMENTOS
17. Todo
estabelecimento
ou alocal
destinado
ao Fátima
abate,
dosArt.
Santos,
e o segundo
para substituir
funcionária
Edvana
recebimento,
transformação,
elaboração,
preparo,
beneficiamento,
Holanda de Melo,
no período de
julho de 2017,
em razão
do acúmulo
elaboração,
de serviço. industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
Art. 2º. Este
Ato entra
em vigor
na data
da suao Título
publicação.
subprodutos
de origem
animal,
deverá
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área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
proteção da saúde pública.
Parágrafo
Os objetivos
contidos
no “caput” do
deste
artigo
No dia 18único.
de junho
(domingo)
as atividades
‘Repúserão
aplicados
em
todas
as
etapas
do
processo
de
produção,
nas
blica do Lazer’ movimentaram diversos pontos da cidade
propriedades rurais, produção artesanal, estabelecimentos indusde
Santa
Isabel
triais,
meios
de manipulação e transporte.
Na Avenida
maisSanitária
famosaeeIndustrial
querida de
deProdutos
Santa Isabel
foi
Art.
3º. A Inspeção
de Origem
realizado
primeiropela
‘República
do Lazer’,deoMeio
localAmbiente
foi feAnimal seráoexercida
Secretaria Municipal
e Desenvolvimento
Agropecuário,
do Serviço
de Inspeção
chado
para os carros
no trechoatravés
que fica
entre as
Praças
Municipal –Lopes
S.I.M. ee abrange:
Fernando
da Bandeira. A Avenida da República
I- osaberta
animaispara
destinados
ao abate,
seus produtos,
subprodutos
estava
a população
Isabelense
e seus
visitane matérias primas;
tes, com diversas atrações culturais e atividades de esporII- o pescado e seus derivados;
te eIIIlazer.
o leite e seus derivados;
O ‘República
do derivados;
Lazer’ teve uma ótima aceitação da
IVos ovos e seus
população
e foi
muito
elogiado
no dia doe,evento e nas
V- o mel de
abelha,
a cera
e seus derivados;
VI- sociais,
os demais
produtos
artesanais
quando
autorizados
pela
redes
com
diversas
postagens
com
fotos, vídelegislação,
o controle,
a fiscalização
e a produção.
os
e textos
parabenizando
a iniciativa
da Prefeitura de
Art. Isabel.
4º. A Inspeção
Sanitária
e Industrial
de Produtos
de Origem
Santa
Muitas
famílias
aproveitaram
o domingo
Animal
e
os
demais
produtos
Artesanais
autorizados
pela
legislapara passear pelo centro da cidade, praticar atividade
ção, abrange ainda:
física
prestigiardeapresentações
culturais
e musicais.
I- ase condições
higiene e sanitárias
dos estabelecimentos
O
Governo Municipal considera que o trabalho desenregistrados;
volvido
pelas Secretarias
foi excelente
e que
II- a captação,
canalização,envolvidas
depósito, tratamento
e distribuição
das águas
de abastecimento
bem comodo
a captação,
distribuição
mais
projetos
como o ‘República
Lazer’ deverão
sere
escoamento das
residuais;
realizados
na águas
cidade,
inclusive nos bairros mais afastafuncionamento dos estabelecimentos;
dosIIIdoocentro.
IV- as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo,
O
dia
começou com apresentações musicais na Praacondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
ça
Fernando
Lopes,
onde
diversos
artistas Isabelenses
produtos de origem
animal
e suas
matérias-primas,
adicionadasfiou
zeram
shows
ao
vivo
e
animou
quem
passava
pelo local,
não de produtos vegetais;
queVacabavam
parando
para prestigiar
músicos.
No local
o exame "ante"
e "post-mortem"
dososanimais
de açougue;
VI- a embalagem
deaprodutos
também
teve treino ederotulagem
Judô com
equipe edosubprodutos,
‘Projeto Ino-de
acordo
comdemonstrações
os tipos e padrões
nestecom
Decreto,
na Legisvar
Judô’,
deprevistos
‘Neopilates’
a academia
lação Federal
Estadual
e demais normas
e fórmulas
técnicas
BioFísio
e umae feira
de artesanato
e crochê,
produzidos
por
científicas aprovadas;
artesãos
da
cidade.
Na
frente
do
Paço
Municipal,
no
meio
VII- a classificação de produtos e subprodutos, de acordo com
da
Avenida
da República,
colocado
gigante
que
os tipos
e padrões
previstos foi
neste
Decreto,um
natoten
Legislação
Federal
recarregava
os
celulares
usando
a
energia
solar.
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas científicas aprovadas;
VIII- as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias;
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
químicos das matérias-primas e produtos, quando houver necessidade; e,
X- os meios de transportes de animais vivos, dos produtos
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Art. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
Funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Agropecuário contendo a sigla S.I.M., o número
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
§1º. É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
atividades profissionais.
§2º. Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
concedido o acesso amplo e irrestrito e a qualquer hora, a todas as
dependências e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
são mantidos, depositados e comercializados produtos e
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
Art. 6º. Somente poderão ser expostos à venda, depositados ou
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estadual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
II- tenham sido embalados, reembalados, transportados, importados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no
referido serviço competente;
III- tenham sido rotulados segundo as disposições das legislações vigentes; e,
IV- obedeçam na sua composição o padrão de qualidade determinado na legislação vigente.
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TÍTULO II
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E ENTREPOSTOS
CAPÍTULO I
DO REGISTRO
Art. 7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
seguintes estabelecimentos:
I- matadouros frigoríficos de bovinos, suínos, aves e coelhos,
caprinos e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produtos de origem animal não comestíveis;
II- postos de leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
III- entrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
animal devem possuir instalações adequadas para esses procedimentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
para a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro referido no caput
deste artigo, os estabelecimentos comerciais que manipulam pequenas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embalagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
requerimento padronizado, mediante abertura de processo administrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
Isabel.
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica da Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
28 de novembro de 1997.
Parágrafo único. Qualquer ampliação ou remodelação nos estabelecimentos registrados, referentes às suas dependências ou instalações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
projetos pelo S.I.M.
Art. 11. Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
novos projetos pelo S.I.M.
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
instalações e equipamentos.
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultrapassar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
registro, ao critério do S.I.M.
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispensando-se apenas a construção isolada de dependências que possam
ser comuns.
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CAPÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
§1º. No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover
a transferência, deve ser feita pelo vendedor ou locador imediata
comunicação escrita ao S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.
§2º. As empresas responsáveis por estabelecimentos registrados
durante as fases do processamento da transação comercial devem
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
§3º. Enquanto a transferência não se efetuar, continua responsável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
empresa em nome da qual esteja registrado.
§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a
que se refere o §1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
é obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
TÍTULO III
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS
CAPÍTULO I
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
recebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
elaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
emitido pelo S.I.M.
Art. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
entrepostos somente será licenciado depois de atendido as normas
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
e as seguintes condições básicas e comuns:
I- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
odores indesejáveis de qualquer natureza;
II- ser instalado, quando viável, de preferência no centro do
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em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e outros;
VII- dispor de dependências e instalações mínimas, respeitadas
as finalidades a que se destina, para recebimento, industrialização,
manipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comestíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas
ao preparo de produtos não comestíveis;
VIII- dispor de mesas com revestimento liso, resistente e
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
e perfeita higienização sendo permitidas as construídas em alvenaria
desde que devidamente revestidas;
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
depósitos diversos, separados, preferentemente, do corpo industrial;
X- dispor de tanques, caixas, bandejas e quaisquer outros
recipientes de material impermeável, de superfície lisa e de fácil
lavagem e higienização;
XI – dispor de rede de abastecimento de água para atender
satisfatoriamente todas as necessidades do trabalho industrial e as
demais dependências que necessitem;
XII- dispor de água fria abundante e, quando necessário, de
instalações de vapor e água quente, em todas as dependências de
manipulação e preparo, não só de produtos como de subprodutos
não comestíveis;
XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com
ligação a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento com
retenção de resíduos e corpos flutuantes e dispositivo adequado que
evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais;
XIV- dispor, conforme legislação específica, de vestiários e
instalações sanitárias adequadamente instaladas, de dimensões e em
número proporcional ao pessoal, instaladas separadamente para
cada sexo, com acesso indireto as dependências industriais, quando
localizadas em seu corpo;
XV – possuir janelas e portas providas de telas milimétricas;
XVI- possuir, quando necessário, instalações de frio com
câmaras e antecâmaras que se fizerem necessárias, em número e área
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabalhos, obedecidos os princípios da técnica industrial e facilidade de
higienização, sendo facultativo o aproveitamento e preparo de
subprodutos não comestíveis;
XIII- dispor, quando necessário, de equipamento gerador de
No dia 09 de junho (sexta-feira), em comemoração a
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
Semana
do dependência
Meio Ambiente,
a Prefeitura de Santa Isabel,
instalado em
externa;
porXIXmeiodispor
das Secretarias
Municipais
de Meio Ambiente
e
de dependências
para armazenamento
de combustível usado na
produção
vapor, de Florindo
acordo com
as legislações
Educação,
realizou
o de
‘Programa
Santa
Isabel’,
vigentes;
transformando
Santa Isabel em um grande jardim, valoriXX- dispor de depósitos adequados para ingredientes, embalazando
as
riquezas
naturais da cidade que tem o título de
gens, continentes, materiais ou produtos de limpeza; e,
‘Paraíso
Grande São Paulo’,
dando
maisequipamento
vida e belezade
XXI- da
o estabelecimento
que não
possuir
para
o município.
aproveitamento
e preparo de subprodutos não comestíveis deverá
dar O
destino
a estesfoi
rejeitos
de formade
nãoparticipação
causadora dee poluição
Programa
um sucesso
teve a
ambiental,
de
acordo
com
as
legislações
vigentes.
adesão de várias escolas da cidade, que realizaram um
Parágrafo
único. às
É proibido
o emprego
de utensílios
em geral,
plantio
simultâneo
10h. A ação
também
foi realizada
em
tais como: gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e
praças,
parques,
canteiros
e jardins
do município.em material
outros, com
ângulosidades
ou frestas,
confeccionados
A participação
das escolas
noforma
‘Programa
Santa
rústico
ou qualquer outro
material ou
que nãoFlorindo
permita perfeita
higienização.
Isabel’
é de extrema importância para a educação ambienNos locais em
se fabriquem,
beneficiem,
preparem
tal, Art.19.
conscientizando
os que
jovens
dos cuidados
que devemos
ou
acondicionem
produtos
e
subprodutos
de
origem
animal,
ter para proteger o ecossistema e o valor que a naturezaé
proibido terem em depósito substâncias nocivas à saúde ou que
tem
para
o planeta.
Essas
açõesfraudar
visamoudesenvolver
uma
possam
servir
para alterar,
adulterar,
falsificar o produto.
noção
ambientalista
e formar novos defensores do meio
CAPÍTULO
II
DA HIGIENE
DOS
ESTABELECIMENTOS
ambiente,
além de
deixar
a cidade mais bonita.
Art.
20.
Todas
as
dependências
e equipamentos
dos estabeleTodas as mudas plantadas no
‘Florindo Santa
Isabel’
cimentos
devem
ser
mantidos
em
condições
de
higiene,
antes,
foram doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiendurante e após a realização dos trabalhos de rotina e industriais,
te,
que está
intensificando
os trabalhos
de revitalização
dando-se
o devido
destino às águas
servidas e residuais,
de acordo
das
do município,
começando
pelo centro
cidacom praças
a legislação
ambiental pertinente,
em especial,
a Leida
Complementar
nº 173, os
de serviços
19 de Dezembro
de 2014,
Códigoinclusive
de Meio
de
e levando
para todos
os bairros,
Ambiente
de Santa Isabel e seus regulamentos.
os
mais afastados.
Art.21.
0s maquinários,
carros,
tanques, vagonetes,
caixas,
A Prefeitura
informou que
vai continuar
com o ‘Programesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marma
Florindo
Isabel’,
que entre
o evento
realizado
no dia
cados
de modoSanta
a evitar
equívocos
os destinados
a produtos
09
de junhoe os
foiusados
apenas
o início eou
que
as equipes
da Secomestíveis
no transporte
depósito
de produtos
não
cretaria
Municipal
Meio Ambiente
vão dar
continuidade
comestíveis,
ou aindade
utilizados
na alimentação
de animais,
usandose astrabalhos.
denominações
COMESTÍVEIS
e NÃO
COMESTÍVEIS.
nos
O Governo
Municipal
também
pretende faArt.
22.
As
instalações,
equipamentos,
móveis,
zer com que o Programa vire uma tradição e sejautensílios
realizadoe
maquinários devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
utensílios utilizados na indústria, devem ser lavados diariamente ou
quantas vezes forem necessárias para mantença das condições
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório o uso de produtos saneantes
e domissanitários devidamente registrados nos órgãos competentes.
Art. 24. Os estabelecimentos em todas as dependências devem
ser mantidos livres de animais sinantrópicos ou quaisquer outros
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
a desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
empresa especializada e devidamente registrada ou licenciada no
órgão competente.
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
consta em Portaria e demais legislações vigentes no que se refere ao
asseio e estética, uniformes, uso de EPI’s, higienização e antissepsia
das mãos e condutas durante a manipulação.
Art. 26. O pessoal que manipula produtos condenados ou
trabalhe em necrópsias fica obrigado a desinfetar as mãos, instrumentos e vestuários, com antissépticos apropriados.
Art. 27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
área que não seja destinada para tanto, bem como manter produtos,
objetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencentes à finalidade da dependência em que se encontrarem.
Art. 28. É proibido empregar na coleta e embalagem de matériasprimas e produtos usados na alimentação humana, vasilhames de
cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2%
(dois por cento) de chumbo ou que apresente estanhagem defeituosa, ou qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
Art. 29. Em caso algum é permitido o acondicionamento de
matérias-primas e produtos destinados a alimentação humana em
carros, recipientes ou continentes que tenham servido para produtos não comestíveis.
Art. 30. O S.I.M. poderá exigir em qualquer ocasião, desde que
julgue necessário, a execução de quaisquer medidas higiênicosanitárias nos estabelecimentos, áreas de interesse, suas dependências e anexos.
TÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
CAPÍTULO I
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS
Art. 31. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:
I- matadouro-frigorífico de bovinos;
II- matadouro-frigorífico de suínos;
III- matadouro-frigorífico de aves e coelhos;
IV- matadouro-frigorífico de caprinos e ovinos;
V- matadouro-frigorífico de bovinos e suínos;
VI- fábrica de conservas;
VII- fábrica de produtos gordurosos;
VIII- fábrica de produtos derivados não comestíveis;
IX- entrepostos de carnes e derivados;
X- charqueadas.
§1º. Entende-se por "matadouro-frigorífico" o estabelecimento
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adequados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
adequadas.
§2º. Entende-se por "fábrica de conservas" o estabelecimento
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
sala de matança anexa, e que em qualquer dos casos seja dotada de
instalações de frio industrial adequadas e aparelhagem para o
preparo de subprodutos não comestíveis.
§3º. Entende-se por "fábrica de produtos gordurosos" o estabelecimento destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, excluída a manteiga, adicionadas ou não de matérias primas de origem
vegetal.
§4º. Entende-se por "fábrica de produtos derivados não comestíveis" o estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos
de animais de várias procedências, para o preparo exclusivo de
produtos utilizados na alimentação não humana.
§5º. Entende-se por "entreposto de carnes e derivados" o
estabelecimento destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
derivados resfriados ou congelados das diversas espécies de açougue e outros produtos animais.
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produza charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
o aproveitamento integral e perfeito de todas as matérias-primas.
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
a base óssea correspondente e que procede dos animais abatidos
sobre inspeção veterinária.
§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
"carne" (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
despojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
ossos.
§2°. Considera-se "miúdos" os órgãos e vísceras dos animais de
açougue, usados na alimentação humana, além dos pés, mãos e
cauda.
Art. 33. O animal abatido, formado das massas musculares e
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
a "carcaça".
§1º. Nos suínos, para efeito de reinspeção, desde que venham
acompanhados dos respectivos certificados de inspeção, as suas
carcaças podem ou não incluir o couro cabeça e pés.
§2°. A "carcaça" dividida ao longo da coluna vertebral dá as
"meias carcaças" que, subdivididas por um corte entre duas costelas,
dão os "quartos" anteriores ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
Art. 34. A simples designação "produto", "subproduto" "mercadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
produto previsto no artigo 3º, deste Decreto.
Seção I
Do Funcionamento de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
satisfazer as seguintes condições, além das comuns para todos os
estabelecimentos:
I- serem localizados em área em área aprovada pelo Plano
Diretor Estratégico de Santa Isabel, afastado dos limites das vias
públicas de acordo com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes,
dispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
dos equipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
adequada à manipulação das carcaças higienicamente, e demais
matérias-primas;
II- dispor de currais e/ou pocilgas cobertas convenientemente
pavimentadas e providas de bebedouros;
III- dispor, no caso de estabelecimento de abate, de meios que
possibilitem a lavagem e a desinfecção dos veículos utilizados nos
transportes dos animais, segundo legislação vigente;
IV– dispor de locais apropriados para separação e isolamento
de animais doentes;
V- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de
dependências de matança suficientemente amplas para permitir o
normal desenvolvimento das respectivas operações, com dispositivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e
preferencialmente evitem contato manual direto dos operários
durante a movimentação das mesmas;
VI- dispor, nos estabelecimentos de abate, de dependências para
o esvaziamento e limpeza dos estômagos e intestinos, a manipulação de cabeças e línguas e das demais vísceras comestíveis;
VII- dispor, de acordo com este Decreto, de graxaria para o
aproveitamento de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
comestíveis, de câmaras frias, de sala de desossa, de dependências
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
conservas, de depósito e salga de couros, de salga e ressalga e secagem
de carne, de depósito de subprodutos não comestíveis e de depósitos
diversos, proporcionais à capacidade do estabelecimento;
VIII- dispor de equipamento completo e adequado, tais como:
plataformas, mesas, carros, caixas, estrados, pias, esterilizadores,
e outros utilizados em quaisquer das fábricas de recebimento e
industrialização da matéria-prima e do preparo de produtos, em
número suficiente e construídos com material que permita fácil e
perfeita higienização;
IX- possuir dependências específicas para higienização de
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros componentes de acordo com a finalidade do estabelecimento;
X- dispor de equipamento gerador de vapor ou similar com
capacidade suficiente para as necessidades do estabelecimento, bem
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
manipulação e industrialização.
§1º. Os estabelecimentos destinados ao abate de AVES e
COELHOS devem satisfazer as seguintes condições específicas:
I) dispor de plataforma coberta para recepção dos animais,
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
solares;
II) dispor de mecanismo que permita realizar as operações de
sangria, esfola, evisceração e preparo de carcaça “toilete” com as
aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de
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