
Consuma apenas produtos
com inspeção sanitária



É um sistema de controle e fiscalização executado
pela Secretaria Municipal de Agricultura. Possui o
objetivo de garantir a oferta de alimentos de origem
animal seguros aos consumidores cianortenses. 
O SIM fiscaliza estabelecimentos que recebem e
abatem animais de diferentes espécies. Também
são fiscalizadas as indústrias que recebem e
industrializam leite, pescados, carnes, produtos das
abelhas e ovos. 

O que é o Serviço de Inspeção
Municipal - SIM?



Quais os objetivos do SIM?
Proporcionar segurança dos alimentos ao consumidor; 
Contribuir para que os estabelecimentos permaneçam
dentro da legalidade; 
Realizar ações de educação sanitária.
Garantir a qualidade dos produtos, sem alteração do sabor.

Na hora da compra o consumidor deve verificar se o
produto de origem animal possui Selo de Inspeção:
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Como saber se um produto de
origem animal é seguro?

SELO SIM: É o selo associado à Secretaria Municipal de
Agricultura. O produto que recebe o SIM (Serviço de
Inspeção Municipal) pode ser comercializado dentro dos
limites do município em que foi produzido.

SELO SUSAF: É o selo do Sistema Unificado Estadual de
Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno 
Porte do Paraná (SUSAF/PR), que padroniza procedimentos,
permitindo que produtos com Inspeção Municipal sejam
comercializados em todo o Estado, com objetivo de ampliar
o mercado para produtos de origem animal.

Lembre-se! Produto inspecionado com selo significa que está dentro dos
padrões técnicos estabelecidos pela legislação.

SELO SIE: Representa o Serviço de Inspeção Estadual que é
executado pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná
(ADAPAR). Uma vez que o produto obtém este selo, pode ser
comercializado em todo estado, ou seja, dentro de todo o
território do Paraná.

SELO SIF: Fornecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), este selo é exigido para
comercializar produtos em todo o território nacional, bem
como para exportação. 



O proprietário ou seu representante legal deverá entrar
em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura,
localizada no Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, para
dar entrada no Registro de Inspeção Municipal - SIM e
solicitar demais orientações.

Que tipos de estabelecimentos 
com SIM são fiscalizados?

Abatedouros frigoríficos de bovinos, bubalinos, suínos,
ovinos, caprinos e aves;
Estabelecimentos que recebem e processam leite e
derivados lácteos;
Estabelecimentos que processam produtos cárneos;
Estabelecimentos que processam pescados e derivados; 
Estabelecimentos que processam produtos das abelhas; 
Estabelecimentos que recebem e processam ovos.

Como realizar o Registro de
Estabelecimento no Serviço de Inspeção
Municipal?

Que medidas podem ser adotadas
quando a legislação de alimentos
não é respeitada?
Os médicos veterinários do SIM, ao encontrar
irregularidades, podem notificar, infracionar ou interditar
estabelecimentos, bem como apreender produtos,
equipamentos ou executar outras medidas legais
julgadas necessárias para resguardar a saúde da
população e/ou evitar fraude econômica.



Quem pode se cadastrar para o
Sistema Unificado Estadual de
Sanidade Agroindustrial Familiar,
Artesanal e de Pequeno Porte do
Paraná – SUSAF?
Estabelecimentos agroindustriais de produtos de origem
animal (leite e derivados, ovos e derivados, mel e derivados de
abelha, derivados de carne e derivados de pescado), que
estejam cadastrados no SIM e considerem todos os parâmetros
técnicos para elaboração de produtos, garantindo a qualidade
e inocuidade dos produtos, promovendo o agronegócio e o
desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná.

Entenda o processo da Fiscalização 

Realizando vistorias nos
locais em que as indústrias
estão instaladas ou
pretendem se instalar.

Analisando e
aprovando projetos
de construção com
ênfase nos fluxos de
produção.

Avaliando processos
de fabricação e de
rotulagem de
produtos.

Acompanhando
atividades de rotina
das indústrias com
serviço de inspeção e
combatendo a
clandestinidade.

Realizando ações de
educação sanitária
nas propriedades, nos
estabelecimentos com
serviço de inspeção e
nas escolas
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