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     Devido às exigências de legislações
específicas, a busca cada vez mais

significativa por parte dos
consumidores por produtos de

qualidade e a necessidade de
produtores agregarem valor aos seus
produtos, a Prefeitura Municipal de

Rio Claro – SP, por meio da Secretaria
de Agricultura, Abastecimento e
Silvicultura, criou o Serviço de

Inspeção Municipal SIM, através da
Lei complementar № 50 de 10 de

junho de 2010 e regulamentada pelo
Decreto № 11.958 de 29 de setembro

de 2020.
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COMPRE PRODUTOS COM 
SELO DE INSPEÇÃO



O objetivo do 
Serviço de Inspeção Municipal - SIM é

garantir a saúde pública, a
proteção do meio ambiente e a

regularização das agroindústrias para 
comercialização dentro do município. O

SIM tem atribuições de certificar,
inspecionar e monitorar o

funcionamento dos estabelecimentos
que atuam

diretamente com produtos de origem
animal, como carne, leite, ovos,

pescados,
mel e seus derivados. A inspeção
higiênico-sanitária é de extrema

importância e
fundamental à preservação da saúde,

proporcionando à população o acesso a
alimentos seguros e de qualidade.
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Hoje o SIM tem 26
estabelecimentos
registrados, que
utilizam o selo

SIM em seus
produtos e geram

centenas de
empregos diretos. 
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EMPRESAS CADASTRADAS

CASA DE CARNES SANTANA
CASA DE CARNES FAMÍLIA

ÀZ DE OURO
QUEIJOS SHANGRI-LÁ

OVOS OLIVEIRA



Devido essa
demanda, o SIM de Rio Claro tem adesão

ao Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (SISBI),

que faz parte do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária

(SUASA), que autoriza as empresas
aderidas a comercializar seus produtos

em todo território nacional.
Com 6 estabelecimentos registrados no
SISBI, o SIM  trabalha com uma equipe

técnica constituída por médicos
veterinários concursados capacitados na  

execução das atividades de inspeção e
fiscalização.

05



Todo produto de origem
animal inspecionado possui em seu

rótulo, o carimbo da inspeção ao qual é
submetido (SIF, SIE, SIM), que indica

que aquele produto foi produzido
em um estabelecimento fiscalizado e

inspecionado por um Serviço de
Inspeção
Oficial.

A certificação do SISBI padroniza e
harmoniza os

procedimentos de inspeção de
produtos de origem animal para

assegurar a qualidade da
mercadoria e, consequentemente,
preservar a segurança alimentar.

 tipos de certificações
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Comércio Nacional e
Internacional

Comércio Estadual

Comércio Municipal

Comércio
Nacional



Dos 635
municípios
do Estado

de São
Paulo

apenas 6
são

certificados
pelo SISBI
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Enfim, são muitas as VANTAGENS
proporcionadas com essa certificação SISBI.

Entre os benefícios, o rompimento das
barreiras comerciais, expansão dos mercados e

fortalecimento da agroindústria
ganham destaque. O consequente aumento da

produção interfere diretamente em
toda a cadeia de produção do negócio, gerando

postos de trabalhos e de renda.
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CADASTRO NO SIM
As indústrias, para requerer o registro

no SIM, devem
apresentar todos os documentos

obrigatórios listados na Instrução
Normativa SIM n°03 de 7 de outubro

de 2020. Deve dispor ainda de
programas de autocontrole (BPF,

PPHO e APPCC) desenvolvidos,
implantados, mantidos, monitorados

e verificados por eles mesmos,
contendo registros sistematizados e

auditáveis que comprovem o
atendimento aos requisitos higiênico-
sanitários e tecnológico, com vistas a
assegurar a inocuidade, a identidade,
a qualidade e a integridade dos seus

produtos.
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https://www.rioclaro.sp.gov.br/diariooficial/2020/10/20201009_1157.pdf


SERVIÇO DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL

 
PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM
CONTATO

TEL: (19) 35271428

E-MAIL:lilian.sim@agricultura.rc.sp.gov.br
             gabriela.sim@agricultura.rc.sp.gov.br
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