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Local e data 
 
 

Carimbo e assinatura do responsável legal Carimbo e assinatura do RT 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SIM/POA 

Memorial Econômico Sanitário 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL / NOME DO PRODUTOR NOME FANTASIA 

  

NOME DOS PROPRIETÁRIOS OU ARRENDATÁRIOS 

 

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO CONFORME Art. 5 da Lei 1370/2015 

 

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

  

RESPONSÁVEL LEGAL DO ESTABELECIMENTO 

 

CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO/LOCALIDADE MUNICÍPIO  UF CEP 

    

TELEFONE / FAX E-MAIL 

  

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO/LOCALIDADE MUNICÍPIO  UF CEP 

    

TELEFONE / FAX E-MAIL 

  

 

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME 

REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE (N°) CPF 
TELEFONE E-MAIL 
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Local e data 
 
 

Carimbo e assinatura do responsável legal Carimbo e assinatura do RT 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SIM/POA 

5. NÚMERO APROXIMADO DE FUNCIONÁRIOS 

Masculino Feminino  

 

6. DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

 

7. CAPACIDADE APROXIMADA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO – Esta tabela poderá ser ampliada para 
melhor detalhar os produtos que serão produzidos. 

ANIMAIS DE ABATE Cabeças abatidas/ Espécie /Dia 

CARNES E DERIVADOS Produtos por categoria/ dia 

LEITE E DERIVADOS Total recebido (L/dia): Total leite envasado (L/ dia): Total derivados (Kg/ dia): 

MEL E OUTROS PRODUTOS 
APICOLAS 

Média mensal (Kg) 

PESCADO  Média mensal (toneladas) 

OVOS Produção ovos/ dia Em conserva (Kg/ dia) 

AUTOSSERVIÇO Produtos por categoria/ dia  

GRAXARIA Produtos por categoria/dia/kg (volume):  

 

8. TRANSPORTE DA MATÉRIA PRIMA – Conforme o caso 

Informar o tipo de veículo e o modo de acondicionamento e conservação da matéria prima durante o transporte. 

 

 

9. PROCEDÊNCIA DA MATÉRIA PRIMA (Informar a origem da matéria prima) 

Nome da empresa / Criador N° do registro de inspeção Capacidade de recepção por dia 

 

10.  PRODUTOS QUE SÃO PRODUZIDOS Relacionar por ordem decrescente a quantidade de produção e sua freqüência - 
Conforme nomenclatura oficial descritas na legislação do Ministério da Agricultura – MAPA 

Obs.:Preenchimento exclusivo para estabelecimentos já registrados no SIM. 

N° REGISTRO SIM DENOMINAÇÃO QUANTIDADE (Kg/L) FREQUÊNCIA 

    

 

11.  PRODUTOS QUE SE PRETENDE PRODUZIR Relacionar por ordem decrescente a quantidade de produção e sua freqüência - 

Conforme nomenclatura oficial descritas na legislação do Ministério da Agricultura – MAPA 

Obs: Entrepostos e autosserviços devem informar o que irão manipular (fracionar, fatiar, cortar). 

ITEM DENOMINAÇÃO QUANTIDADE (Kg/L) FREQUÊNCIA 
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Carimbo e assinatura do responsável legal Carimbo e assinatura do RT 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SIM/POA 

12.  PARA ENTREPOSTOS –INFORMAR PRODUTOS QUE SE PRETENDE COMERCIALIZAR QUE SERÃO RECEBIDOS E 
EXPEDIDOS SEM MANIPULAÇÃO. Relacionar por ordem decrescente a quantidade de e sua freqüência - Conforme 
nomenclatura oficial descritas na legislação do Ministério da Agricultura - MAPA 

ITEM DENOMINAÇÃO 

 

QUANTIDADE (Kg/L) FREQUÊNCIA 

 

13. FLUXOGRAMA DE ABATE/ PRODUÇÃO DE PRODUTOS 

Descrever resumidamente o fluxograma para cada linha de produção desde a recepção até a expedição, incluindo tempo das etapas 
e temperatura quando for o caso. 

 

 

14.  EMBALAGENS MATÉRIA PRIMA 

Descrever as embalagens (primária, secundária terciária), material utilizado. Ex. caixas de papelão, caixas plásticas, sacos plásticos, 
sacos de ráfia etc. 

 

 

15.  EMBALAGENS PRODUTO PROCESSADO E EXPEDIDO 

Descrever as embalagens (primária, secundária terciária), material utilizado. Ex. caixas de papelão, caixas plásticas, sacos plásticos, 
sacos de ráfia, bandejas de isopor e papel filme, embalagens a vácuo etc. 

 

 

16. DEPÓSITO DE EMBALAGENS 

Descrever por tipo de embalagens, a localização do depósito, presença de armários, prateleiras etc. 

 

 

17. ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ACABADO / ELABORADO / PROCESSADO / MANIPULADO / PRONTO 

Informar o modo de acondicionamento e conservação dos produtos. 

 

 

18. TRANSPORTE DO PRODUTO ELABORADO 

Informar o tipo de veículo e o modo de acondicionamento e conservação dos produtos elaborados, bem como a quantidade de 
veículos e suas capacidades individuais, natureza do revestimento e equipamento gerador de frio. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SIM/POA 

19.  ÁGUA DE ABASTECIMENTO 

Captação: Descrever 
procedência, volume de vazão, 
processo de captação, sistema 
de tratamento utilizado, 
localização e tipo de 
equipamento para dosagem de 
cloro.  

 

Reservatório: Informar o 
material utilizado na confecção 
dos reservatórios capacidade e 
localização. 

Distribuição: Sistema de aquecimento 
utilizado nos equipamentos e 
na higienização: 

 

20. GELO 
Informar se fábrica própria ou se o produto é adquirido de terceiros, neste caso, deve seguir a legislação quanto a potabilidade. 

 

 

21. ÁGUAS SERVIDAS 
Destino dado as águas servidas (esgotos, caixa de gordura, caixa de retenção, meios de depuração, lagoas de tratamento, 
biodigestores, etc.), tudo deve constar também na planta de situação. 

 

 

22. DESTINO DOS SUBPRODUTOS / SISTEMAS DE COLETA 
Descrever destinação dos subprodutos provenientes das atividades industriais, a freqüência e o sistema de coleta, o destino final 

destes produtos (Ex.: Soro de queijo, pele bovina, cascos, chifres, cerdas, penas, sangue, escamas, vísceras, pelos, ossos, produtos 

condenados pela inspeção, etc.) 

 

 

23. MESAS, BANCADAS E EQUIPAMENTOS (natureza do material utilizado nas superfícies que entram em contato com 
o alimento) 

Informar a natureza do material utilizado nas diversas superfícies que entram em contato com o alimento. 

 

 

24. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS. Devem estar localizados na planta baixa também. 

ITEM DENOMINAÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO NO 
ESTABELECIMENTO 

JÁ EXISTENTE  INSTALAÇÃO 
FUTURA 
(TEMPO) 

      

 

25.  PISO (natureza do material e tipo de revestimento ou impermeabilização) 

 

 

26.  TETO (natureza do material e tipo de revestimento) 
Informar o tipo de cobertura, existência ou não de forro e a natureza do material e pintura.  
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Local e data 
 
 

Carimbo e assinatura do responsável legal Carimbo e assinatura do RT 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SIM/POA 

27.  PAREDES (natureza do material e tipo de revestimento ou impermeabilização, coloração e altura) 

 

 

28.  PORTAS, JANELAS E ÓCULOS (natureza do material e tipo de revestimento ou impermeabilização): 

Portas descrever localização - área 
externa ou interna 
 

Janelas Óculo descrever localização área 
externa ou interna 

 

29.  GABINETES SANITÁRIOS  

Citar os equipamentos acessórios - tais como lavador de botas, pedilúvio ou tapete sanitário, pia para higienização de 
mãos e antebraços e outros acessórios – dispenser de sabonete liquido e anti-séptico, lixeiras acionadas por pedal, etc. 
E sua localização. 

 

 

 

30.  INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS 

Informar a finalidade, quantidade, capacidade, tipo (câmaras frias, freezers e/ou geladeiras industriais, túnel de congelamento, 
câmara de descongelamento...), o sistema de refrigeração, a temperatura (máxima e mínima) de cada uma destas, largura das 
portas, altura do pé direito, altura da trilhagem aérea do piso ao trilho, espaçamento entre as trilhagens e desta à parede conforme 
o caso e seguindo norma técnica.  Descrever detalhes da iluminação, piso e parede. Descrever presença de estrados, paletes e 
prateleiras. 

 

 

31. VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Informar o tipo de ventilação natural ou artificial (exaustor, 
climatização). Especificar equipamento e temperatura. 

Iluminação (natural e/ou artificial) Informar se as lâmpadas 
possuem proteção anti-queda e anti-explosão, quando de LED 
informar se blindadas e com aprovação pelo INMETRO. 

 

 

 

32.  CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. METODOS PARA IMPEDIR ODORES.  

Detalhar o controle de pragas. Caso haja empresa especializada, citar os dados da mesma. Citar os métodos impeditivos do acesso 
de pragas (janelas, básculas e exaustores telados, portas com sistema de fechamento automático, ralos sifonados com tampa abre-
fecha, etc). Citar medidas empregadas para eliminar ou impedir odores indesejáveis. 

 

 

33.  PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.  

Citar produtos (e respectivo registro) utilizados na limpeza e higienização de instalações, equipamentos e utensílios. 

 

 

34.  VESTIARIOS 

Informar sobre a sua existência, a localização, separação por sexo, existência de armários. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SIM/POA 

35.  BANHEIROS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (pias, vasos sanitários, mictório e chuveiros) 

Detalhar quantidade, tipo de instalação sanitária / material, separação por sexo. 

 

 

36. LOCAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS 

Descrever 

 

 

37. LOCAL PARA DML (depósito de material de limpeza) e ALMOXARIFADO 

Descrever 

 

 

38. LOCAL PARA LAVANDERIA (exceto autosserviço) 

Descrever o processo de lavagem e secagem; caso terceirizada, justificar.  

 

 

39.  ENTORNO DO ESTABELECIMENTO 

Indicação nas proximidades de estabelecimentos que produzam poeira ou mau cheiro. 

 

 

 

40. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO PÁTIO E TIPO DE DELIMITAÇÃO AO REDOR DO ESTABELECIMENTO (cerca, 
muro, alambrado, etc...) 

 

 

41. SEDE DA INSPEÇÃO MUNICIPAL (somente para  matadouros frigoríficos)  

Descrição da disposição das instalações e materiais cedidos. 

 

 

42.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (almoxarifado, caldeira – tipo de combustível e capacidade, escritório, 
refeitório, área para lavagem de veículos, laboratório e demais dependências não citadas anteriormente.) 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SIM/POA 

Observações: 

1. As tabelas podem ser ajustadas para melhor detalhamento e preenchimento correto do Memorial. 

2. Os fluxogramas de abate devem ser descritos conforme a seguinte orientação: 

 

 Abatedouro de aves e coelhos: 

a. Espécie(s) de animal(is) que pretende abater; 

b. Processo de matança (tais como: recepção das aves, insensibilização e sangria, escaldagem, depenagem, 

retirada das cutículas, evisceração, resfriamento, gotejamento, cortes e embalagem), nória automática 

ou manual, túnel de congelamento, etc.  

c. Velocidade da matança e capacidade máxima diária de abate.  

d. Detalhar os produtos que pretende comercializar (inteiro, cortes primários, miúdos congelados, etc.), 

incluindo o fluxograma de cada produto.  

 

 Abatedouro de bovinos, suínos, caprinos, ovinos avestruzes: 

a. Espécie(s) de animal(is) que pretende abater; 

b. Descrever o processo de matança (tais como: recepção, insensibilização e sangria, escaldagem, retirada 

dos cascos e chifres, evisceração, cortes e embalagem, graxaria), nória automática ou manual, túnel de 

congelamento, etc.  

c. Velocidade da matança e capacidade máxima diária de abate.  

e. Detalhar os produtos que pretende comercializar (carcaça, meia carcaça, carne desossada, dianteiro, 

traseiro, cortes embalados, produtos congelados, produtos embalados à vácuo, etc.), incluindo o 

fluxograma de cada produto.  

 

 Entreposto e autosserviço: 

a) Informar os produtos que irá embalar, reembalar, fracionar, fatiar, temperar, cortar, rechear moer, 

dessossar, etc. Apresentar o fluxograma de cada produto elaborado.  

 

 Estabelecimento de ovos e derivados: 

 Informar os produtos que irá manipular. Apresentar o fluxograma de cada produto elaborado. Tipo de 

ovos que pretende manipular (Ex.: ovos de galinha, de codorna, etc.) e qual o processo de manipulação 

utilizado (descrever detalhadamente o fluxo de manipulação dos ovos, desde a sua recepção até a 

expedição do produto final). 
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 Estabelecimento de leite e derivados: 

a) Fluxograma de produção de produtos: informar os produtos que irá pasteurizar, envazar, processar, 

etc. Apresentar o fluxograma de cada produto elaborado 

 

 Estabelecimento de pescado: 

a) Informar os produtos que irá abater, filetar, fatiar, embalar, reembalar, fracionar, fatiar, etc. Apresentar 

o fluxograma de cada produto elaborado. 

 

 Estabelecimento de mel e derivados: 

a) Informar os produtos que irá manipular. Apresentar o fluxograma de cada produto elaborado.  

 

 Fábrica de conservas 

a) Informar os produtos que irá fabricar, qual o processo utilizado na elaboração dos produtos, etc. 

Apresentar o fluxograma de cada produto elaborado. 

 

 Graxaria 

a. Informar métodos de obtenção dos resíduos, informando cuidados higiênicos e métodos de avaliação da 

viabilidade dos resíduos para processamento e se realiza separação de acordo com a natureza dos 

mesmos; 

b. Descrever a técnica de processamento (tais como: recepção, utilização ou não de aditivos ou 

conservantes; irá processar farinhas para ruminantes e não ruminantes, descrever os programas de 

autocontrole empregados, evitando a mistura dos mesmos; informar granulometria das particulos após 

cada processo; informar binômio tempo/temperatura de cocção e pressão utilizados; etc.). 

c. Detalhar os produtos que pretende comercializar, incluindo o fluxograma de cada produto e a 

capacidade máxima diária para cada produto que irá elaborar.  
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Anexo 1 - MEMORIAL ECONÔMICO-SANITÁRIO PARA ABATEDOURO DE AVES E COELHOS  

 
 

 
 

 
 
 
 



10 
                                                                       

Local e data 
 
 

Carimbo e assinatura do responsável legal Carimbo e assinatura do RT 
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Anexo 2 - FLUXOGRAMA PARA ABATEDOURO BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS, OVINOS E AVESTRUZ.  
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ANEXO 3 - FLUXOGRAMA PARA ENTREPOSTO E AUTOSSERVIÇO DE FATIAMENTO DE FRIOS 
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Anexo 4 - FLUXOGRAMA PARA ENTREPOSTO DE CARNES  
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Anexo 5 - FLUXOGRAMA PARA AUTOSSERVIÇO DE CARNES  
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Anexo 6 - FLUXOGRAMA PARA ESTABELECIMENTO DE OVOS E DERIVADOS  
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Anexo 7 - FLUXOGRAMA PARA ESTABELECIMENTO DE LEITE E DERIVADOS  
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Anexo 8 - FLUXOGRAMA PARA ESTABELECIMENTOS DE PESCADOS  
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Anexo 9 - FLUXOGRAMA PARA ESTABELECIMENTO DE MEL E DERIVADOS  
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Anexo 10 - FLUXOGRAMA PARA FÁBRICA DE CONSERVAS  
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Anexo 11 - FLUXOGRAMA PARA GRAXARIA 
 

 
 

 


