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REGULAMENTO DA PREVIA INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL ESANITARIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL (DECRETODECRETO N° 769\2021 DE 24 MAIO DE 2021. N° 769 DE 24 DE MAIO DE 2021)
CAPITULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

  
Regulamenta a Lei n° 050, de 11 de abril de 2014, sobre a obrigatoriedade de
prévia inspecdoe fiscalizacgdo dos produtos de origem animal no ambito do Art. 1° O presente Regulamentoinstitui a5 nofmas que regulam, em todo omunicipio de Parnaiba-Pl, ¢ da outras providéncias.

territério do municipio de Parnaiba - P I, a Prévia Inspecao e Fiscalizacado
Industrial e Sanitaria de produtos de Origem Animale vegetal.
§1° A inspecao a que serefere 0 presente artigo abrange, sob o pontodevista
industrial e sanitario, a inspecao “ante” ¢ “post-mortem” dos animais, orecebimento, a manipulacdo, o beneficiamento, a transformacao, a elaboracdo,
0 preparo, a conservacdo, o acondicionamento, a erabalagem, o depdésito, a

O Prefeito Municipal de Parnaiba, Estado do Piaui, no uso desuasat ribuigées
que lhes sao conferidas pela Lei Organica Municipal,

DECRETA:

 

Art. 1° - Aprovar por meio deste Decreto o Regulamento da prévia inspecao e
fiscalizacao industrial e sanitaria de produtos de origem animal do municipio
de Parnaiba - Pl, em consonancia com

a

lei municipal n° 050, de 11 de abril
de 2014,

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Publique-se e« Cumpra-se.

Parnaiba, 24 de Maio de 2021.
: lin ;Woimintine gh» -tPetst de Wrenn, tesa,

Francisco de Assis Moraes Sousa ; Yo
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armazenagem, a rotulagem, o transito e consumo de quaisquer produtos esubprodutos de origem animal e vegetal, destinados ou nado a alimentacaohumana;
§2° A inspecdo abrange tambémas materias-primas, ingredientes, aditivos ecoadjuvantes de tecnologia e demais substancias que, por ventura, possam serutilizadas no estabelecimento de produtos de origem animal ¢ vegetal.
Art. 2° Para efeito deste regulamento considera-se:
I - estabelecimento: a area que compreende o local e sua circunvizinhancadestinado A recepcao e depdsito de matérias-primas ¢ embalagens, Aaindustrializagado e ao armazenamento e a expedicdo de produtos alimenticios:Il - inspecao e fiscalizagao: os atos de examinar, sob o ponto de vistaindustrial e sanitdrio, a higiene dos manipuladores, a higiene doestabelecimento, das instalacées e equipamentos; as condicées higiénicosanitarias e€ os padrées fisico-quimicos e microbiolégicos no recebimento,obten¢ao e depésito de matéria prima e ingredientes, assim como durante as
fases de elaboracdo, acondicionamento, reacondicionamento, armazenagem eé
transporte de produtos alimenticios:
III - registro: o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos deavaliagdo das caracteristicas industriais, tecnolégicas e sanitarias deprodu¢do, dos produtos, dos processos produtivos e dos estabelecimentospara habilitar a producdo, a distribuicéo e a comr rcializacdo de produtos
alimenticios observandoalegislacdo vigente;

- matéria-prima: toda substancia de origem animal ¢ vegetal, em estadobruto, que para serutilizada como alimento precise sofrer tratamento e/outransformacaode naturezafisica, quimica ou biolégica;
V - ingrediente: é qualquer substancia, incluidos os aditivos alimentares,empregada nafabricacéo ou preparacdo de um alimento € que permanece no
produtofinal, ainda que de forma modificada:
VI - andlise fiscal: ato fiscal no qual ¢ realizada andlise da agua, matérias-primas, ingredientes ou produtos alimenticios coletados pela autoridade
fiscalizadora competente nointuito de verificar a sua conformidade de acordocom legislagées especificas ¢ os dispositivos deste regulamento;
VII - suspensdo das atividades: medida administrativa na qual Servico deInspecéo Municipal S.I.M. suspende as atividades desenvolvidas, no todo ouem parte, durante o procedimento fiscalizatério de empresas regulares, por
periodo certo e determinado:
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VIII - interdigao: medida administrativa, de carater cautelar, que visa a

paralisagao de toda e qualquer atividade desenvolvide, podendo ser recolhidos
aS Mateérias-primas, produtos alimenticios, subproduvos, ingredientes, rétulos,

embalagens, equipamentos e utensilios;

TX - apreensdo: consiste em o S.].M. apreender as matérias-primas, produtos

alimenticios, subprodutos, ingredientes, rétulos, embalagens, equipamentos e
utensilios que se encontrem em desacordo com a Lei Municipal n° 050 de 11
abril de 2014, este regulamento e outras normas técnicas relacionadas,
dando-lhes a destinagao cabivel, de acordo com este regulamento;
X - rotulagem: é toda inscricdo, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou
grafica, escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou

litografada ou colada sobre a embalagem do alimento;
XI - embalagem: € 0 recipiente, o pacote ou a embalagem destinada a garantir

a conservacaéoe facilitar no transporte ¢ manuseio dos alimentos;

XII - memorial descritivo: documento que descreve detalhadamente, conforme
© caso, as instalagées, equipamentos, procedimentos, processos ou produtos

relacionados ao estabelecimento de produtos de origem animal;
XI - agroindustrias familiares de pequeno porte: os estabelecimentos de
propriedade ou posse de agricultores familiares, de forma individual ou

coletiva, dispondo de instalacgdes minimas destinadas ao abate, ao
Processamento ¢ 4 industrializagdéo de produtos de origem animal, que,
cumulativamente, atenderem aos seguintes requisitos:

a) estarem instaladas em propriedade rural;
b) utilizarem mao-de-obra predominantemente familiar;
c) sessenta por cento, no minimo, da matéria-prima empregada nos produtos
sejam oriundas de sua propriedade.
XIV - agricultor familiar: como sendo aquele que pratica atividades no meio
rural, atendendo aos requisitos previstos na Lei Federal N° 11.326 de
24/07/06, em especial:

a) nadodeter, a qualquertitulo, area maior do que 4 (quatro) médulosfiscais;
b) utilizar predominantemente mdo-de-obra da propria familia nas atividades
econoémicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

c) ter percentual minimo da renda familiar originada de atividades econémicas

do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder
Executivo;

d) dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua familia.

8 1° Excetuam-se da exigéncia da alinea “c” do inciso XIV os estabelecimentos
cuja matéria-primaprincipal seja a carne;
§ 2° O disposto na alinea “a” do inciso XV deste artigo ndo se aplica quando se

tratar de condominio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde
que a fra¢éo ideal por proprietario néo ultrapasse 4 (quatro) médulosfiscais.

CAPITULO II
DA COMPETENCIA DA INSPECAO E FISCALIZACAO
Art. 3° A inspecdo e a fiscalizacao nos estabelecimentos s4o privativas do

Servico de Inspecao Municipal, vinculado a Secretaria de Satide, sempre que
se tratar de produtos de origem animal e vegetal destinados ao comércio
intramunicipal.
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Art. 4° Os servidores do S.I.M., quando em servico de inspecao e fiscalizacao

industrial e sanitaria, terao livre acesso em qualquer dia ou hora, em qualquer
estabelecimento em funcionamento, que industrialize, comercialize, manipule,

entreposte, armazene, transporte, despache ou preste servigos em atividades

sujeitas a prévia inspecao e fiscalizacao.
5° Os servidores incumbidos da execucao do presente Regulamento

devem possuir carteira de identidade pessoal e funcional fornecida pela

Secretaria de Satide, da qual constara, além da denominagdo do orgao, o
numero da matricula, nome, fotografia, cargo e data de expedi¢do.

Paragrafo dnico. Os servidores a que se refere o presente artigo, no exercicio

de suas funcées, ficam obrigados a exibir a carteira funcional, quando
convidados a se identificarem,
Art. 6° A Secretaria Municipal de Saude podera se valer de servidores de
consércios publicos dos quais o municipio participe, se for o caso, para a
execugao dos objetivos deste regulamento, respeitadas as competéncias.
Art. '7° Compete ao Servigo de Inspegao Municipal - S.1.M.:
I - analisar e aprovar, sob o ponto de vista sanitario, as plantas de construcdo

do estabelecimento requerente;

Il - orientar e vistoriar o estabelecimento requerente do registro e emitir laudo

de vistoria;

Ill - analisar memorial descritivo ¢ rétulos dos produtos e emitir registros de

produtos;

IV - expedir registro de estabelecimentos;
V - inspecionar e¢ fiscalizar o estabelecimento, instalagdes, equipamentos,
matéria-prima, ingredientes, rétulos, embalagens e produtos alimenticios;

VI - fiscalizar o livro de registro ou documento equivalente das operagées de
entrada e saida de produtos;

VII - Fiscalizar ¢ monitorar a aplicagdo das normas de Boas Praticas de

Fabricacao de Alimentos e os Autocontroles da industria;

VIII - Advertir, autuar, multar, suspender, interditar, apreender ou condenar

matérias primas, quando houver descumprimento das determinacdes
impostas nesse regulamento.
Art. 8° O exercicio da inspecao e fiscalizacdo previsto no Art. 7° cabera aos

servidores do 5.1].M, nas suas respectivas dreas de competéncia, podendo

valer-se de auxiliares.

Art. 9° A inspecao e¢ fiscalizacao de que trata o presente Regulamento sera
realizada:

1- nos estabelecimentos industriais especializados situados em areas urbanas

ou rurais e nas propriedades rurais com instalagoes para o abate de animais e

seu preparo ou industrializagao, sob qualquer forma, para o consumo;

II - nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies de animais

previstas neste Regulamento para abate ou industrializagao;

Il - nos estabelecimentos que recebam o pescado e seus derivados para

manipulagao, distribui¢ao ou industrializacao;

IV - nos estabelecimentos que produzam e recebam ovos e seus derivados
para distribuigado ou industrializagao;
V - nos estabelecimentos que recebam o leite ¢ seus dervados para

beneficiamento ou industrializagao;

 

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO

 

VI - nos estabelecimentos que extraiam ou recebam produtos de abelhas e
seus derivados para beneficiamento ou industrializacao;

VII - nos estabelecimentos que recebam, manipulem, armazenem, conservem,
acondicionem ou expecam matérias-primas e produtos de origem animal e

vegetal comestiveis e néo comestiveis, procedentes de estabelecimentos

registrados ou relacionados.

Art. 10 A concesséo de inspecao pelo 5.1.M. isenta o estabelecimento de
quaisquer outras fiscalizagdes, industrial ou sanitaria federal, estadual ou

municipal.
Art. 11 A Inspecdo dos estabelecimentos registrados pelo S.I,M. ocorrera em
carater permanente ou periddico.
§1° E obrigatéria a inspecdo em cardter permanente nos estabelecimentos de

abate das diferentes espécies animais, conforme preconiza a legislag¢do em
vigor.

§2° Os demais estabelecimentos que constam neste Regulamento terao

inspecao periddica.
Art. 12 Para a consecucdo dos objetivos da Lei n° 050, de 11 de Abril de 2014
e do presente regulamento, fica a Secretaria Municipal de Satde autorizada a

realizar convénio e termos de cooperacgao técnica com orgéos da administracaéo
direta e indireta.

CAPITULO III

DA CLASSIFICACAO DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 13 Os estabelecimentos de carnes e derivados sao classificados em:

I - Matadouro- Frigorifico;

Tl - Fabrica de Produtos Carneos,
Ill - Entreposto de Carnes.
§1° Entende-se por Matadouro-Frigorifico o estabelecimento dotado de
instalagdes, equipamentos e utensilios adequados para o abate, manipulacao,

elaboracgdo, acondicionamento e conservacao das espécies de acougue, aves

domésticas ¢ animais silvestres e exdticos sob variadas formas, dispondo de

frio industrial e podendo ou nao dispor de instalagdes para aproveitamento de
subprodutos nado comestiveis.
§2° Entende-se por Fabrica de Produtos Carneos o estabelecimento dotado de

instalagdes, equipamentos e utensilios para recebimento, manipulac¢ao,
elaboragdo, acondicionamento e conservacao de produtos carneos para fins de
industrializag4o com modificagao de sua natureza e sabor, das diferentes
espécies de abate, aves domésticas, animais silvestres e exdticos e, em todos

os casos, seja dotado de instalacdes de frio industrial, podendo ou nao dispor
de instalagdes para aproveitamento de produtos nao comestiveis.
§3° Entende-se por Entreposto de Carnes o estabelecimento dotado de

instalagées, equipamentos e utensilios para recebimento, desossa,
acondicionamento, conservacdo pelo frio e distribuigao de carnes e derivados
das diversas espécies de abate, aves domésticas, animais exoticos e silvestres

e, em todos os casos, seja dotado de instalagdes de frio industrial, podendo ou
nao dispor de instalagdes para industrializagdo de produtos comestiveis e
aproveitamento de produtos nao comestiveis.

Art. 14 Os estabelecimentos de pescado sao classificados em:
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I - Entreposto de Pescado;
II - Fabrica de Produtos de Pescado;

§1° Entende-se por Entreposto de Pescado e Derivados o estabelecimento
dotado de dependéncias, instalagdes e equipamentos adequados ao
recebimento, lavagem, manipulagao, fracionamento, acondicionamento,
frigorificagdo, estocagem, distribuigao ou comerciilizagdo do pescado e
derivados, dispondo ou nao de instalacdes para o aproveitamento de produtos

nao comestiveis.

§2° Entende-se por Fabrica de Produtos de Pescado, o estabelecimento dotado
de dependéncias, instalagées e equipamentos adequados, dependendo dotipo
de produto a ser elaborado, para recepgao, lavagem, preparacdo,
transformacao, acondicionamento, frigorificacao, conservacao,
armazenamento,distribuicdéo e comercializacao de produtos de pescado e seus
derivados e dispondo ou n&o de instalagdes para o aproveitamento de
produtos nado comestiveis.

Art. 15 Os estabelecimentos de ovos sao classificados em:

I - Granja Avicola;
Il - Entreposto de Ovos;
Ill - Fabrica de Produtos de Ovos.
§1° Entende-se por granja avicola o estabelecimento destinado a producao,
classificacgéo, acondicionamento, identificagdo ¢ expedig¢féo de ovos em
natureza, oriundos da propria granja, podendo a classificagdo ser facultativa
quandotal atividade for realizada em Entreposto de ovos.

§2° Entende-se por Entreposto de ovos, o estabelecimento destinado ao
recebimento, classificacdo, acondicionamento, identificacgdo e distribuicdo de
ovos in natura, facultando-se a operacao de classificagao para os ovos que
chegam ao entreposto ja classificados, acondicionados e¢ identificados.
§3° Entende-se por Fabrica de Produtos de Ovos, o estabelecimento destinado
ao recebimento, industrializagéo, acondicionamento, identificagao e
distribui¢ao de produtos de ovos.

Art. 16 Os estabelecimentos de leite sAo classificados em:

1- Posto de Refrigeracao;

II - Granja Leiteira;

Ill - Usina de Beneficiamento;

IV - Fabrica de Produtos Lacteos;
§1° Entende-se por posto de refrigeragdo: o estabelecimento intermediario
entre as fazendas leiteiras ¢ as usinas de beneficiamento ou fabricas de

produtos lacteos, destinado ao recebimento, selecdo, pesagem, filtracaéo,
clarificagéo, refrigeragdo e expedicio de leite a outros estabelecimentos
industriais.

§2° Entende-se por granja leiteira: 0 estabelecimento destinado a producado,
pasteurizacdo e envase de leite pasteurizado tipo A para o consumo humano,
podendo ainda, elaborar derivados lacteos a partir de leite de sua propria

produgao.

§3° Entende-se por usina de beneficiamento: o estabelecimento que tem por
finalidade principal receber, pré-beneficiar, benefici¢r e acondicionar o leite
destinado ao consumo direto de acordo com a legislagaéo especifica, Para a
realizagdo das atividades de recebimento, processamento, maturacéo,

Caderno Unico - 24 de maio de 2021
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fracionamento ou estocagem de outros produtos lacteos, de fabricac¢ao prépria
ou nao, devera ser dotada de instalagées e equipamentos que satisfagam as
exigéncias deste regulamento.

§4° Entende-se por fabrica de produtos lacteos: o estabelecimento destinado
ao recebimento de leite e¢ derivados para o preparo de quaisquer produtos
lacteos, com excecgao do leite de consumo directo. Permite-se que a fabrica de
produtos lacteos fracione, mature e€ estoque produtos lacteos oriundos de
outros estabelecimentos com Inspecdo Oficial, desde que dotada de
instalagdes e equipamentos que satisfagam as exigéncias deste regulamento.
Art. 17 Os estabelecimentos de produtos das abelhas sao classificados em:

I- Apiarios;
II - Entrepostos de mel e cera de abelhas.

§1° Entende-se por Apiario, o estabelecimento destina‘lo a produgaéo, extracdo,
industrializagaéo, classificacéo e estocagem do mel e seus derivados.
§2° Entende-se por Entreposto de Mel e Cera de abelhas, o estabelecimento

destinado ao recebimento, classificagio e industrializagdo do mel, cera de

abelhas e demais produtos apicolas.

CAPITULO IV

DA INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA
TITULO I
INSPECGAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ESTABELECIMENTO DE

CARNES E DERIVADOS

Art. 18 Os estabelecimentos de abate de animais e de processamento de

produtos comestiveis de origem animal, abrangidos por este Regulamento,

devem:

I — manter em arquivo proprio, sistema de controle que permita confrontar, em

qualidade e¢ quantidade, o produto processado com o lote que lhe deu origem;

II - outras formalidades exigidas em regulamento proprio.

TITULO II

INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ESTABELECIMENTO DO

LEITE E DERIVADOS

LEITE EM NATUREZA

Estabelecimento de Leite e derivados

Art. 19. E obrigatéria a producdo de leite em condigées higiénicas, desde a
fonte de origem, seja qual for a quantidade produzida, até o respectivo
aproveitamento.

Art. 20. Para o leite de consumo humana, permitem-se os seguintes tipos de

pasteurizacd4oe envase:
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enamel
| - Pasteurizagéo rapida e envase automatico em circuito fechado no menor
prazopossivel

e distribuido ao consumo, ou armazenado a uma ternperatura que varia de 2

°C a 5 °C, desde que os equipamentos utilizados sejam experimentalmente
testados, conforme o presente Regulamento;

Il Pasteurizacdo lenta, envase automatico, semi-automatico, do leite pos

pasteurizagao, distribuido ao consumo ou armazenado em temperatura que
varia de 2°C a5°C;

Ill - Pasteurizacdo lenta do leite pré-envasado, distribuido ao consumo ou

armazenado em temperatura que varia de 2 °C a 5 °C.

Art. 21. O controle sanitario do rebanho é obrigatério e permanente,

obedecendo aos controles exigidos pela Agéncia de Defesa Agropecuaria do
Estado do Piaui/ADAPI.

Art. 22. Os estabelecimentos produtores devem manter o controle de
qualidade do produto a ser comercializado, cabendo ao responsavel técnico a
coleta, acondicionamento e encaminhamento das amostras ao laboratorio.

§1° As provas de acidez e fosfatasse devem ser realizadas rotinciramente.

§20 O 6rgdo de inspecdo realiza, a seu critério, coleta de amostras e as

andlises que julgar necessarias.

Art. 23. E proibido o aproveitamento do leite de retengado e do colostro para

fins de alimentacao humana.

Art. 24. Todo vasilhame empregado no acondicionamento do leite, na ordenha

ou para manutengao em depésito, deve atender ao seguinte:

I - ser de aco inoxidavel, aluminio ou plastico aprovado, de perfeito
acabamento e sem falhas com formato que facilite sua lavagem eesterilizagao;

Il - estar convenientemente limpo no momento da ordenha, sendo
devidamente lavado e higienizado apés a utilizacao;

Ill - possuir tampa de modoa evitar vazamento ou contaminagdes;

IV - ser destinado exclusivamente ao transporte e depositodeleite;

V -trazer identificagao de procedéncia.

§lo Em se tratando da mistura deleite proveniente de diversos criadores, é
obrigatéria a retirada prévia de amostras de cada produto para fins de andlise
individual.

§20 E proibido medir ou transvasar o leite em ambiente que o exponha a
contaminagao.
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Subsecao I

QUEIJOS

Art. 27 - Entende-se por “queijo", o produto obtido do leite integral

padronizado, magro ou desnatado, pasteurizado, coagulado, natural ou

artificialmente, adicionado ou nd&o de substancias permitidas na legislacdo

vigente e submetido 4s manipulacdes necessdrias para a formacado de

caracteristicas proprias.

Art. 28 - Para fins de padronizacao os queijos devem ser classificados em 03
(trés) categorias tendopor base:

I - consisténcia;

Il - porcentagem de gordura noextrato secototal;

Tl - qualidade e processo de fabricacao.

Art. 29 - Quanto 4 consisténcia, os queijos podem ser classificados em moles,
semiduros e duros.

§1° - Os queijos moles e semiduros, podem ser:

I - “frescos” quando néo sofrem processo de cura,

inclusive os de massa filada;

II - “maturados” quando forem submetidos a
processos de cura, segundo a técnica propria dotipo.

§2° - S6 é permitida a fabricagdo de queijos frescos
a partir do leite pasteurizado.

Art. 30 - Quanto a percentagem de gordura no
extrato seco total, os queijos se classificam em:
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I - Gordo: quando alcanga no minimo 40%
(quarenta por cento);

II - Meio gordo: quandoesta porcentagem é superior
a 25%(vinte cinco por cento);

Ill - Magro: quando esta porcentagem € igual ou
superior a 15%(quinze por cento);

IV - Desnatado: quando esta porcentagem nao

atinge 15%(quinze por cento).

Art. 31 - A classificagado quanto 4 qualidade e

processo de fabricagao, e a nomenclatura de acordo com a consisténcia, para

efeito de padronizacdo dos queijos, obedecerdo aos critérios estabelecidos em
normas oficiais.

Art. 32- A classificagdo dos queijos sera realizada
pelas indistrias, nos préprios estabelecimentos, pelo SIM.

Art. 33 - E permitido o emprego de nitrato de sddio

até o limite de 0,05 g (cinco centésimo de gramas) por centodeleite, de cloreto

de sédio, cloreto de calcio, fermentos ou culturas de mofo proprios, bem como
de especiarias e de substancias vegetais inédcuas, que tenham sido aprovadas
pela legislacdo vigente.

§1° - Os sais ec suas solugdes devem estar
devidamente esterilizados ao serem aplicados aoleite

§2° - Todos os preparados quimicos expostos a

venda para fabricagéo de queijo de procedéncia nacional ou estrangeira, sd
podem ser aplicados na industria queijeira depois de aprovados pela legislacao

vigente.

Art. 34 - Sdo corantes permitidos, além de outros
aprovados pela legislacdo vigente:

I - urucum (Bixa orellana) ¢ curcuma (circuma

longa L.) para massa;

Il - Carmin (coccus cacti L.) em solugao amonical,

tornassol e nova coccina e outras para crosta.
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Ill - esteja contaminado por germes patogénicos;

Art. 35 - As adguas utilizadas na fabricacdo nos IV - apresente caracteres organolépticos anormais,

diversos tipos de queijos devem atender os padrées de potabilidade. de qualquer natureza que torne desagradavel;

Art. 36 - As instalagées erjuipamentos e utensilios

utilizados nas diversas etapas ou elaboracdo dos queijos devem ser de .

materiais higiénicos ¢ apropriados paraa finalidade. V - contenha substancias nao aprovadas pela
legislacao vigente.

Art. 37 - Os queijos frescais devem ser mantidos ¢
estocados a uma temperatura maxima de 5°C(cinco graus centigrados).

Art. 38 - Os queijos duros, ja maturados, devem ser VI - nao contenha rétulo aprovado com carimbo do

estocados e mantidos a uma temperatura nado superior a 15°C (quinze graus SIM.

centigrados). Art. 44 - Considera-se fraudado o queijo quando nos roétulos constarem

Art. 39 - Os queijos devem ser embalados em marcas dizeres, desenhos ou outras informagées que possam induzir o

materiais apropriados, higiénicos ¢ impermeaveis. consumidor ao umafalsa indicagéo de origem e qualidade.

Parégrafo Unico - Os queijos que apresentem a Art. 45- O queijo e considerado falsificado quando:

crosta plenamente revestida podem ser comercializados sem embalagens eee
desde que devidamente rotulados. I - apresentar _Substancias estranhas a sua

composicao normal, mesmode valor alimenticio;

Art. 40 - Todos os queijos independentemente do 5 is BA .

tipo, devem ser identificados através do rétulo com todas as informagées . __ ll- as caracteristicas proprias do tipo constantes do
exigidas na legislacao vigente. rétulo e sua composicdéo quimica nao correspondam aos exigidos para o

padrao respectivo.
§1° - Para os queijos que utilizam embalagem, a i : : : ; 7

rotulagem pode ser impressa na propria embalagem. Art. 46 - Os queijos defeituosos sao considerados improprios para consumo,

podem ser aproveitados condicionalmente a juizo do SIM.

g2° - Para os queijos que possuam crosta, a
identificacao podeserfeita através do rétulo fixado diretamente no produto. : Parigrafo Unico - Considera-se aproveitamento

condicional a filagem da massa de queijo fresco, obtendo-se queijo de massa
Art. 41 - Considera-se “data de fabricagdo"” dos filada e a fusdo de queijos maturados para o preparo de queijo fundido.

queijos “frescos”, “fundidos” e “requeijées" o dia de sua elaboragdo; para a a ;
“queijos maturados”o dia do término da maturacao. Art. 47 - Os queijos improprios para o consumo podem Ser aproveitados no

preparo de alimentos para animais, depois de converientemente tratados, de

Art. 42 - Os queijos, de um modo geral, seraéo acordo com instrugao da Inspecao Municipal.
transportados em veiculos isotérmicos e/ou frigorificos quando for o caso,

acondicionados em recipiente que oferecam protegdo contra deformagao e Subse¢ao Il

contaminagao do produto. Armazenagem e Comercializacdo do Leite, Queijo e Derivados

Art. 43 - E considerado impréprio para o consuma Art. 48. A armazenagem deve ser feita sob condicgées que evitem contaminacado
ou desenvolvimento de microrganismos, ¢ que proteja de deteriorizacéo o

produto alimentar ou seu invdlucro.

0 queijo que:

I - contenha substaéncias conservadoras nao

permitidas ou nocivas a saude; Art. 49, A temperatura de armazenagem deve variar de 2°C a 5°C e a de

. : transporte, a aproximadamente 53°C.
Il - apresente, disseminados na massa e na crosta,

parasitas, detritos ou sujidade,

CAPITULO II 
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INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ESTABELECIMENTO DE

PEIXES CONGENERES E DERIVADOS Art 56 - A cera de abelhas e derivados do mel, poderdo ser comercializados

Art. 50 Os estabelecimentos destinados aos peixes ¢ congéneres e seus desde que atendam as exigéncias quanto a sua qualidade, obedecendo

derivadossaoclassificados em: rigorosa higiene, elaborado, manipulado e embalado em local adequado com

1- estabelecimento de piscicultura, carcinicultura ¢ ranarios; materiais proprios.

Il - entrepostos de pescados; Art. 57 - Outros requisitos necessario para 4 produgdo e processamento de

Ill - fAbrica de conserva de pescados mel ¢ derivados para fins alimenticios ou medicamentosos, poderao ser
solicitados pelo SIM, atendendo as normas do Ministério da Agricultura,

CAPITULO IV Pecudria ¢ Abastecimento, estabelecidas pela Portari:a N° 006, de 25 de julho
INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ESTABELECIMENTO DE MEL, de 1985 e Instrucdo Normativa N° 011, de 20 de outubro de 2000.

CERA DE ABELHA E SEUS DERIVADOS:
CAPITULO V

Art. 51 Os estabelecimentos destinados ao mel ¢ 4 cera de abelhas sao
classificadas em: INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ESTABELECIMENTO DE

I - Apiario;
OVOS E DERIVADOS

Il - Entreposto de mel e cera de abelhas. Art. 58 Os estabelecimentos de ovos e derivados sdo classificados em:

Secao 1 I - entrepostos de ovos;

Funcionamento de Estabelecimento de Mel, Cera de Abelhas e Congéneres Il - fabrica de conserva de ovos.

Art. 52, Os estabelecimento de mel, cera de abelhas e congéneres devem Secdo unica

satisfazer 4s seguintes exigencias: Funcionamento de Estabelecimento de Ovos e Derivados dos Estabelecimentos

1 - dispor de dependéncias de recebimento; Art. 59 Os estabelecimentos de ovos ¢ derivados devem satisfazer 4s seguintes

Il - dispor de dependéncias de manipulagdo, preparo, classificagao ¢ digées:
embalagem do produto.

condi

SUBSECAOII
1 - dispor de sala ou d4rea para recepcao de ovos;

MEL, CERA DE ABELHA E DERIVADOS Il - dispor de 4rea para ovoscopia, exame de fluorescéncia da casca e
verificacao do estado de conservacao dos ovos;

Art, 53 - Entende-se por “MEL” o produto natural, elaborado pelas abelhas Ill - dispor de area paraclassificagao comercial;

domésticas com o néctar das flores e por elas acumulados em favos, extraido IV - dispor , quando necessario, de cAmarasfrigorificas;

através de centrifugacao. : ; ‘ — ss
Bag V -dispor, quando for o caso,de dependéncia para industrializacao.

Art. 54 - O mel devera ser comercializado em embalagens de primeiro uso, Paragrafo unico. As fabricas de conservas de ovos tém dependéncias

devidamente rotulado, ou em favos desde que acondicionado em papel apropriadas para recebimento, manipulacao, elaboragao, preparo, embalagem
impermeavel, de preferéncia celofane ou outro similar atéxico e devidamente e deposito do produto.

identificado com rotulagem. REINSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DOS PRODUTOS

Art. 55 - © mel somente podera ser comerc.alizado se atender as DE ORIGEM ANIMAL
especificagées vigentes, quanto a sua qualidade. . . .

Art. 60 Os produtos de origem animal devem ser reinspecionados tantas vezes
quanto necessario, antes de serem expedidos pela fabrica para o consumo. 
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§lo Os produtos e matérias-primas que, nessa reinspecaéo forem julgados
improprios para o consumo, devem ser destinados ao aproveitamento como
subprodutos industriais, derivados, nado comestiveis na alimentacado animal,

depois de retiradas as marcas oficiais e submetidos a desnaturacao, se for o
caso.

§20 Quando os produtos e matérias-primas ainda permitam aproveitamento
condicional ou beneficiamento, a Inspegao Municipal deve autorizar que sejam
submetidos aos processos apropriados, reinspecionando-os antes da liberacao.

Art. 61 Nenhum produto de origem animal pode ter entrada em
estabelecimento sob Inspecao Municipal, sem que seja claramente identificado
como oriundo de outro estabelecimento inspecionado.

CAPITULO VI

DO REGISTRO DE ESTABELECIMENTO

Art. 62 Para obter o registro no servico de inspecdo o estabelecimento devera
protocolar no protocolo geral da Prefeitura municipal de Parnaiba, destinado a

Secretaria Municipal de Satde/S.1.M., 0 pedido irstruido pelos seguintes

documentos:
I - requerimento, dirigido a Secretaria Municipal de Satde de Inspegao

Municipal, solicitando o registro;
Il - planta baixa ou croqui das construgées/reformas, acompanhadas do
memorial descritivo da construcao;

Ill - cépia do contrato ou estatuto social da firma, registrada no érgio

competente (no caso de firma constituida);

IV - copia do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Fisica - CPF ou
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -CNPJ, conforme for o caso;
V - Registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou inscricao de Produtor

Rural na Secretaria de Estado da Fazenda, conformefor o caso;
- Alvard de licenca para construcdo e/ou alvara de localizacdo e

funcionamento ou documento equivalente, fornecido pela prefeitura
municipal;
VII - licenca ambiental ou dispensa de licenca ambiental fornecida pelo orgao
ambiental competente;
VIII - boletim de exames fisico-quimico e microbiolégico da agua de
abastecimento, fornecido por laboratorio credenciado e realizagdo de cloragéo

da agua;
IX - Memorial descritivo econémico e sanitario do estabelecimento,;
X - manual de Boas Praticas de Fabricacao de Alimen.os - BPF;
XI - registro do estabelecimento junto ao conselho de medicina Veterinaria do

Piaui, se aplicavel;

XII - comprovante de pagamentoda taxa de registro.
XIII - Certificado de Regularidade junto ao Corpo de Bombeiros.

§1° O Municipio de Parnaiba cobrara taxa de registro do Servico de Inspeqao
Municipal - S.I.M. em UFMPde acordo a metragem do estabelecimento, de
acordo com os seguintes valores:
a)- estabelecimento menor que 50 m*(metros quadrados) 50 UFMP
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b)- estabelecimento de 50 a 99 m? (metros quadrados) 85 UFMP
c]- estabelecimento de 100 a 199 m?(metros quadrados) 100 UFMP
d)- estabelecimento de 200 a 300 m*(metros quadrados) 130 UFMP

§2° Os modelos de requerimento para solicitagdo de registro e vistoria seraéo

fornecidos pelo 5.1.M.
§3° A planta baixa ou croqui devem ser elaborados com escala de 1:100 (um
para cem), de forma a permitir a completa visualizacao das instalacées e areas
adjacentes.

Art. 63 Apresentados os documentosexigidos neste regulamento, o Servico de
Inspecdo Municipal procedera vistoria do estabelecimento para apresentagao
do competente laudo.
Art. 64 Satisfeitas as exigéncias fixadas no presente regulamento, o Servico de
Inspegdo Municipal autorizard a expedicéo de *TITULO DE REGISTRO”,
constando do mesmo o numero do registro, nome da firma e outros detalhes
necessarios.

Art. 65 A venda, o arrendamento, a doagdo ou qualquer operagdo que resulte

na modificagdo da razdo social ¢ ou do responsavel legal do estabelecimento
industrial, bem como qualquer modificagao que resulte na alteracdo do
registro deve, necessariamente, ser comunicada ao 5.1.M, bem como
encaminhada toda a documentagao probatéria para modificagao do registro.
Art. 66 Qualquer ampliacdo, remodelagdo ou construcgao no estabelecimento
registrado sé podera ser feita apos prévia aprovacaéo das plantas pelo 5.1.M.

CAPITULO VII
DO REGISTRO DOS PRODUTOS
Art. 67 © registro de produto sera requerido junto ao 5.1.M. através de
requerimento com os seguintes documentos:

1- memorial descritivo do processo de fabricacao do produto, em 2 (duas) vias,

conforme modelo fornecido pelo $.1.M.;

II - Jay out dos rétulos a serem registrados, em seus diferentes tamanhos, em
2 (duas) vias.

Art. 68 Cada produto registrado tera um niimero préprio que constara no seu
rotulo.
Art. 69 Os estabelecimentos s6 poderao utilizar rotulos devidamente
aprovados pelo $.1.M.
§1° Os rétulos obedecerdo as legislagées especificas de rotulagem.
§2° Os rétulos sé devem ser usados para os produtos a que tenham sido
destinados nao podendo efetuar qualquer modificagao em seus dizeres, cores

ou desenhos sem prévia aprovacao.

Art. 70 Nenhum rétulo, etiqueta ou selo pode ser aplicado escondendo ou
encobrindo, total ou parcialmente, dizeres de rotulagem e¢ a identificagdo do
registro.

Art. 71 Qualquer modificagdo, que implique em alteragao de identidade,
qualidade ou tipo do produto de origem animal, devera ser previamente
solicitada ao §.1.M., podendo ser mantido o numero de registro anteriormente
concedido.
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CAPITULO VIII
DO ESTABELECIMENTO, DAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS
SECAO I
DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 72 Os estabelecimentos deverao garantir que as operacées possam

realizar-se seguindo as boas praticas de fabricagdo, desde a chegada da
matéria-prima até a expedicdo do produto alimenticio.
Art. 73 O estabelecimento deve possuir sistema de controle de entrada e saida

de produtos, constando obrigatoriamente:
I - data, quantidade, natureza e procedéncia das miatérias-primas,
ingredientes, embalagense rotulos utilizados na industrializacdo dos produtos

alimenticios;

II - data, quantidade, saida e destinacao dos produtos alimenticios.

§1° Oregistro podera ser feito em sistema digital ou manual através de livros

de controle, ambos com valor fiscal.

§2° Este sistema devera ficar a disposicao do agente ce fiscalizacao.

Art. 74 Os estabelecimentos deverdo reunir as seguintes condigdes:

1 - situados em zonasisentas de odores indesejaveis, lixos, objetos em desuso,
animais, insetos e de contaminantes ambientais como fumagcae poeira;

TI - devem ser localizados em dreas que naoestejam sujeitas a inundacao;

Ill - ser fisicamente isolados de residéncias e ou outras dependéncias;
IV - as vias € areas que se encontram dentro dos limites do estabelecimento

deverao ter uma superficie compacta ¢/ou pavimentada, apta para o transito

de veiculos, com escoamento adequado e meios que permitam a sua limpeza,;
V - estar afastados dos limites das vias publicas, no minimo em 5 (cinco)
metros, possuir 4rea disponivel para circulacdo de veiculos, ter acesso direto e

independente, nao comum a outros usos;

VI - o ambiente interno deve ser fechado, com os banheiros e¢ vestiarios

separados;
VII - o estabelecimento deve possuir lay out adequado ao processo produtivo

com numero, capacidade e distribuigdo das dependéncias de acordo com o
ramo de atividade, volume de producdo e expedicdo. Apresentar fluxo de

produgao ordenado,linear e sem cruzamentos;
VIII - as instalagdes deverfo ser construidas com materiais resistentes a

corroséo, que possam ser limpos com facilidade e d:verao estar providas de
meios adequados para o fornecimento de agua fria ou fria e quente em

quantidade suficiente;
IX - as 4reas para recepcdo e depésito de matérias-primas, ingredientes ¢
embalagens devem ser separadas das areas de producdo, armazenamento e

expedicao de produto final;

X - as areas de armazenamento e expedicao deverao garantir condigées
adequadas para a conservacao das embalagens e caracteristicas de identidade
e qualidade do produto;
XI - encontrar-se em adequado estado de conservacao, isentos de defeitos,

rachaduras, trincas, buracos, umidade, bolor, descascamentos e outros;

XII - o piso deve ser de material resistente ao impacto, impermeaveis, lavaveis

e antiderrapantes, nao podem apresentar rachaduras e devem facilitar a

limpeza e desinfeccao;
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XIN - o sistema de drenagem deve ser dimensionado adequadamente, de

forma a impedir o acumulo de residuos e os ralos com sifées e grelhas
colocados em locais adequados de forma a facilitar +» escoamento e proteger
contra a entrada de insetos;
XIV - nas areas de manipulacao de alimentos as paredes deveraoserlisas, de
cor clara, construidas e revestidas de materiais nado absorventes ¢ lavaveis;
XV - os angulos entre as paredes, as paredes e os pisos, ¢ as paredes ¢ 0 teto
deverdo ser de facil limpeza;
XVI - a ventilacdo em todas as dependéncias deve ser suficiente, respeitadas

as peculiaridades de ordem tecnoldgica cabiveis,

XVII - o estabelecimento deve dispor de luz abundante, natural ouartificial;

XVIII - as portas devem apresentar dispositivo de fechamento imediato,
sistema de vedacao contra insetos e outras fontes de contaminacdéo € ser de

facil abertura, de forma a ficarem livres os corredores e passagens;

XIX - possuir janelas e basculantes providos de protecdes contra pragas ¢ em

bom estado de conservagao;
XX - as portas e janelas deverao ser construidas de material nado absorvente ¢

de facil limpeza, de forma a evitar o acimulo de sujidades;
XXI - paredes com pé-direito de no minimo 3(trés) metros, sendo que serao
admitidas reducdes desde que atendidas as condicées de iluminacdo,
ventilagao e a adequada instalacdo dos equipamentos, condizentes com a
natureza do trabalho;

XXII - a agua deve ser potavel, encanada sob pressdo em quantidade

compativel com a demanda do estabelecimento, ciija fonte, canalizagao ¢

reservatério deverdo estar protegidos para evitar qualquer tipo de

contaminagao;
- a higienizagéo dos estabelecimentos, instalagdes, equipamentos,

utensilios e recipientes devera ser realizada através de Agua quente, vapor ou

produto quimico adequado;
XXIV - os estabelecimentos deverao dispor de um sistema eficaz de evacuacao
de efluentes e aguas residuais, o qual devera ser mantido, a todo momento,

em bom estado de funcionamento e de acordo com o 6rgéo ambiental
competente;
XXV - todos os estabelecimentos deverdo conter vestidrios, sanitarios e
banheiros adequados ao numero de funciondrios, convenientemente situados

e néo poderdo ter comunicagao direta com as areas onde os alimentos sao

manipulados;
XXVI - junto aos sanitarios devem existir lavatérios com Aguafria, ou fria e

quente, com os elementos adequadospara lavar ¢ secar as maos, dispostos de
tal modo que o usuario tenha que passar junto a eles quandoretornar a area
de manipulacao;
XXVII - junto 4s instalagées a que se refere o inciso anterior deverao ser
afixados avisos indicando a obrigatoriedade de higienizar as méos apos o uso
dos sanitarios;

- nao sera permitido o uso de toalhas de pano ou papel reciclado;
XXIX - na drea de industrializagdo deverdo existir instalagdes adequadas,
higiénicas e convenientemente localizadas para lavagem e secagem das maos;
XXX - as lixeiras deverado ter tampas de acionamento nao manual;
3OXXI - deverdo existir instalacdes adequadas para a limpeza e desinfeccdo dos
utensilios e equipamentos de trabalho;
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XXXII - dispor de fonte de energia compativel com a necessidade do
estabelecimento.

SECAO II
DAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS
Art. 75 Os equipamentos e utensilios deverao atender 4s seguintes condicées:

I - todos os equipamentos ¢ utensilios nas 4reas de manipulacgao devem ser de
materiais que nao transmitam substancias toxicas, odores, sabores, e sejam
nao absorventes, resistentes 4 corrosio e capazes de resistir 4s operagdées de

higienizacao;

II - as superficies deverdo ser lisas e isentas ce imperfeigées (fendas,
amassaduras, etc.) que possam comprometer a higiene dos alimentos ou ser

fonte de contaminacao;
Il - todos os equipamentos ¢ utensilios deverfo estar desenhados e

construidos de modo que assegurem uma completa higienizagaéo;
IV - todos os equipamentos deverao ser utilizados, exclusivamente, para as
finalidades 4s quais se destinam;

V - os recipientes para materiais nao comestiveis e residuos deverdo ter
perfeita vedacdo, ser construidos de material ndo absorvente e resistente que

facilite a limpeza ¢ elimina¢gao do contetdo,
VI - os equipamentos e utensilios empregados para materiais ndo comestiveis
ou residuos deverdo ser marcados com a indicacado do seu uso e nao poderao
ser usados para produtos comestiveis;

VIL - equipamentos de conservacao dos alimentos  (refrigeradores,

congeladores, camaras frigorificas ¢ outros) deverdo dispor de dispositivo

medidor de temperatura em local apropriado e em adequado funcionamento.

Art. 76 Nos estabelecimentos ndo sera permitido apresentar, guardar, estocar,

armazenar ou ter em depdésito, substancias que possam corromper, alterar,

adulterar, falsificar, avariar ou contaminar a matéria-prima, os ingredientes
ou os produtos alimenticios.

CAPITULO Ix
DAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS
SECAO I

DAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS
Art. 77 Todas as instalagées, equipamentos e instrumentos de trabalho devem
ser mantidos em condicdes de higiene antes, durante e apos a elaboracdo dos
produtos alimenticios.

Art. 78 Imediatamente apés o término da jormada de trabalho, ou quantas
vezes for necessario, deverdo ser rigorosamente limpos o chao, os condutos de
escoamento de agua, as estruturas de apoio e as paredes das areas de
manipulacao.
Art. 79 O reservatério de agua devera ser higienizado com intervalo maximo
de 6 (seis) meses.  
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Art. 80 Os equipamentos de conservacéo dos alimentos devem atender as
condigdes de funcionamento, higiene, iluminagao e circulagao de ar, devendo

ser higienizados sempre que necessario ou pelo menos uma vez por ano.

Art. 81Todos os produtos de higienizagdo devem ser aprovados pelo érgaéo de
satide competente, identificados e guardados em local adequado, fora das
areas de armazenagem e manipulacao dos alimentos.
Art. 82 Osvestiarios, sanitarios, banhciros, as vias de acesso e os patios que
fazem parte da drea industrial deverao estar permanentemente limpos.
Art. 83 Os subprodutos deverdio ser armazenados de maneira adequada,
sendo que, aqueles resultantes da elaboragao que sejam veiculos de
contaminacao deverao ser retirados das areas de trabalho quantas vezes forem

necessarias.
Art. 84 Os residuos deverao ser retirados das areas de manipulagao de
alimentos e de outras areas de trabalho, sempre que for necessario. Sendo
obrigatéria sua retirada ao menos umavez por dia.

4erafo wnico. Imediatamente depois da retirada dos residuos dos
recipientes utilizados para o armazenamento, todos os equipamentos que

tenham entrado em contato com eles deverao ser higienizados.

Art. 85 E proibida a presenca de animais nos arredores e interiores dos
estabelecimentos.
Art. 86 Devera ser aplicado um programaeficaz e continuo de combate as

pragas e vetores.
§1° Os estabelecimentos e as areas circundantes deverdo ser monitorados
periodicamente, de forma a diminuir ao minimoos riscos de contaminacao.
§2° Em caso de alguma praga invadir os estabelecimentos deverao ser

adotadas medidas de erradicagao.
g3° Somente deverao ser empregados praguicidas se nado for possivel a
utilizagdo eficaz de outras medidas de precaucao.
§4° A aplicacdo de praguicida devera obedecera critérios tecnicos de forma a
garantir a inocuidade da matéria-prima e produtos alimenticios € serao
aplicados por empresa especializada, devidamente licenciada pela vigilancia
sanitaria e 6rgdo ambiental.
I - deverdo ser protegidos, antes da aplicagao dos praguicidas, todos os
alimentos, equipamentos e utensilios, ¢ demais objetos utilizados na

industrializagao;
HI - apésa aplicacado dos praguicidas os equipamentos e utensilios deverao ser

limpos minuciosamente.
§5° Os praguicidas a que se refere o paragrafo terceiro deverao ser utilizados
para os fins aos quais foram registrados no 6rgéo competente.

Art. 87 E obrigatério o uso de calcados fechados, roupas brancas, limpas e
conservadas, sem prejuizo dos acessérios exigidos em atividades especificas,

assim como a boa higiene dos funciondrios, proprietarios ¢ agentes de
fiscalizacdo nas dependéncias do estabelecimento.
Art. 88 Os manipuladores devem:
I - ter asscio pessoal, manter as unhas curtas, sem esmalte ou base, nao usar

maquiagem e adornos,tais como anéis, brincos, dentre outros;
Il - usar cabelos presos e protegidos com touca;
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Ill - lavar cuidadosamente as maos antes ¢ apés manipular os alimentos, apos
qualquer interrupgdo da atividade, apods tocar materiais contaminados ¢
sempre que se fizer necessario;
IV - nao fumar nas dependéncias do estabelecimento;
V - evitar cantar, assoviar e praticar todo tipo de conversa paralela ¢
desnecessaria enquanto manipulam os alimentos;
VI - proteger o rosto ao tossir ou espirrar;

VII - nao comer e mascar chicletes nas areas de manipulacao dos alimentos;
VIII - evitar todo ato que possa direta ou indiretamente contaminar os

alimentos.
Art. 89 Se houver a opcao pelo uso de luvas e mascaras estas deverao ser
mantidas em perfeitas condigdes de limpeza e higiene, bem como, deverao ser
trocadas diariamente, ou sempre que se fizer necessario.
Paragrafo ainico. © uso das luvas nao dispensa o operario da obrigacao de
lavar as mdos sempre que se fizer necessario.
Art. 90 Roupas e¢ objetos pessoais nao poderao ser guardados nas areas de
manipulacao de alimentos.
Art. 91 Os operarios que trabalham na inddstria de produtos de origem
animal seréo portadores de carteira de satide fornecida por autoridade
sanitaria oficial, com a expressdo “apto a manipular alimentos”, anualmente
serao submetidos a exame em repartic¢ao da satide publica, apresentando 4

Inspecgdo Municipal as anotagGes competentes em sua carteira, pelas quais se
verifique que nao sofrem de doengas que o incompatibilizem com os trabalhos
de fabricagdo de géneros alimenticios.
Paragrafo unico. A inspecdio médica sera exigida, tantas vezes quantas
necessarias, para qualquer empregado do estabelecimento, inclusive seus
proprietarios se exercerem atividade industrial.
Art. 92 Os manipuladores de alimentos nao poderdo ser veiculos de qualquer
tipo de contaminagao.
gl° Em caso de suspeita de enfermidade, que possa de qualquer forma
contaminar os alimentos, o funciondrio devera ser imediatamente afastado das

atividades de manipulacao,até liberacdo médica.

§2° Apresentando o funcionario infeccdes, irritagAo ou prurido cutaneos,
feridas abertas, diarreia, ou qualquer outro tipo de enfermidade, que pela sua
natureza, seja passivel de contaminar os alimentos, devera o responsavellegal
pelo estabelecimento tomar as medidas necessarias para afastar o funcionario
da atividade de manipulacAo até que o mesmotenhaliberacaéo médica.
Art. 93 O responsavel tomard as medidas necessarias para garantir o
cumprimento das regras de higiene pessoal dos manipuladores de alimentos.
Art. 94 A inobservancia dos preceitos legais contidos nesta secAo importara,
ao responsavel legal, cominacdo das sangées previstas neste regulamento.

Art. 95 Os manipuladores devem estar capacitados para as atividades
desempenhadas de acordo com as Boas Praticas de Fabricacao - BPF.

CAPITULO XI
DO PROCESSAMENTO E EMBALAGENS

Art. 96 Todas as operacées do processo de producado deverao realizar-se em
condigdes que excluam toda a possibilidade de contaminagado quimica, fisica
ou microbiolégica que resulte em deterioracdo ot. proliferagao de micro
organismos patogénicos ¢ causadores de putrefagao.
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Art. 97 Toda aguautilizada no estabelecimento devera ser potavel.
Paragrafo nico. Fica o responsavel legal pelo estabelecimento obrigado a
apresentar, anualmente, o laudo de andlises fisico-quimico ¢ bacteriolégico da
Agua de abastecimento.
Art. 98 As matérias-primas ou ingredientes utilizados na elaboragéo dos
produtos alimenticios deverdo estar limpos ¢ em boas condicées higiénico-

sanitarias.
Paragrafo ianico. As matérias-primas ou ingredientes deverao ser
inspecionados e classificados antes de seguirem para a industrializacao.
Art. 99 As matérias-primas, ingredientes ou produtos alimenticios
industrializados, armazenados, guardados ou transportados devem estar

dentro do prazo de validade.
Art. 100 Os métodos de conservacéo dos produtos alimenticios deverao ser

controlados de forma a proteger contra a contaminacdo, deteriorag¢do apos o
processamento ¢ ameaga de risco a satide pliblica.
Art. 101 Todo o material empregado no processo de «mbalagem de alimentos

devera ser armazenado em local destinado a esta finalidade e em condicées de

sanidade e limpeza.

Art. 102 As embalagens devemser utilizadas para os fins a que se destinam,

de acordo com o aprovado pelo 6rgao competente.
Art. 103 E proibida a reutilizagao de embalagens.

Art. 104 Todos os produtos alimenticios devem ser embalados de forma a

garantir a sua inviolabilidade.
Art. 105 As embalagens ou recipientes deverdo ser inspecionados e, se

necessario, higienizados imediatamente antes do uso, com o objetivo de

assegurar sua inocuidade.
Art. 106 Devera ser assegurada a adequada rotatividade dos estoques de

matérias-primas, ingredientes e produtos alimenticios.
Art. 107 O transporte de produtos devera ser efetuado em veiculos fechados
ou cobertos em condicées de manter a qualidade dos mesmos.

4erafo nico. Os veiculos destinados ao transporte de alimentos

refrigerados ou congelados devem dispor de meios que permitam verificar a

temperatura e, quando necessario, a umidade que devem ser mantidas dentro
dos niveis adequados.

CAPITULO XII
DA IDENTIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS

Art. 108 Os produtos alimenticios devem atender aos regulamentos técnicos
de identidade e qualidade, padrées microbiolégicos e de aditivos alimentares e

coadjuvantes de tecnologia de fabricagao, ¢ outras legislacgdes pertinentes.

Art. 109 A Secretaria de Agricultura e Abastecimento regulamentara, quando

necessario, os padrées de identidade e qualidade dos produtos alimenticios
abrangidos por este regulamento através de atos normativos complementares.

fo anico. Na auséncia de regulamentos técnicos de identidade
municipais, serao adotadas legislagdes estaduais e federais vigentes.

Art. 110 O controle sanitario dos animais devera seguir orientacdo do orgao

oficial de defesa sanitaria animal do Estado.
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DA ROTULAGEM EM GERAL

Art. 111 Além de outras exigéncias previstas neste Regulamento ou em
legislacao especifica, os rétulos devem obrigatoriamente conter, de forma clara

e legivel, as seguintes indicacées:

I - nome verdadeiro do produto em caracteres destacados, com no minimo 1/3

(um tergo) da maior inscrigéo do rétulo, uniformes em corpo e cor, sem
intercalacdo de desenhos ou outros dizeres;

Il - marca comercial ou nomefantasia do produto;
III - raz4o social ou nome do produtor;
IV - CNPJ ou CPF, nos casos em que couber;

V - categoria do estabelecimento, de acordo com a classificacao prevista neste
regulamento;
VI - enderego completo do estabelecimento produtor;

VII - carimbooficial da Inspecdo Municipal;
VII - data da fabricacao, prazo de validade e identificacdo do lote;

IX - lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade, sendo os
aditivos citados pelo nome ou numero de Sistema Internacional de Numeracao

- INS e funcao tecnolégica;
X - indicagao do niimerode registro do produto no S,1.M.;

XI - identificagao da origem;

XII - conservacao do produto;

XI - conteudo liquido, conforme legislacao do érgéo -ompetente.

§1° No caso de terceirizagao da produgdo, devem constar as expressdes

“fabricado por”, seguida da identificagdo do fabricante, ¢ “para”, seguida da
identificagao do estabelecimento contratante.
§2° Os produtos cuja a validade varia segundo a temperatura de conservacao
devem ter a indicacdo da conservac¢do doméstica em funcdo da temperatura de
armazenamento.
§3° A identificagdéo do produto alimenticio registrado, constante do inciso X

deste artigo, devera ser realizada pela seguinte expressao: “Produto registrado
no S.I.M. sob o numero...”.
Art. 112 0 tamanhodasletras e nimeros da rotulagem obrigatéria nado pode

ser inferior a 01 mm, sendo que as indicagdes de conteudo liquido seguirado os
padrées metrolégicos vigentes.
Art. 113 Somente podem ser utilizadas denominagdes de qualidade quando
tenham sido estabelecidas as especificagdes correspondentes para um

determinado alimento, por meio de um regulamento técnico especifico.
Art. 114 Nenhumainformacdo contida nos rétulos podera levar o consumidor
a equivocos ou enganos.
Art. 115 No caso de produtos expostos ao consumo sem qualquer protecao
além de seu envoltério ou casca, a rotulagem sera feita por meio de rétulo
impresso em papel ou outro material resistente cue possa ser preso ao
produto como formade identificacao.
Art. 116 Os rétulos dos produtos coloridos artificialmente devem conter a

expressao “COLORIDO ARTIFICIALMENTE”.

Art. 117 Nenhum rotulo de produto de origem animal podera conter alegacao
terapéutica.
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Art. 118 No caso de cancelamento de registro ou fechamento do

estabelecimento, fica a firma responsavel obrigada a inutilizar os rétulos
existentes em estoque.
Art. 119 A observancia das exigéncias de rotulagem contidas neste

regulamento, nao desobriga o cumprimento das demais legislacdes

municipais, estaduais e federais de rotulagem.

SECAO I
DOS CARIMBOS DE INSPEGAO E SEUS USOS
Art. 120 - O carimbo oficial da inspe¢ao municipal ¢ a garantia que o

estabelecimento/produto se encontra devidamente registrado no 8.1.M.

§1° Os carimbos de inspecdo devem obedecer exatamente 4 descricdo e aos

modelos previstos neste artigo, com os dizeres em cor Unica, preferencialmente

preto, quando impressos, gravados oulitografados.

§2° O modelo de carimbo de inspecdo a ser usado nos rétulos de produtos

alimenticios registrados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento
obedecera 4s seguintes especificacées:

I - Forma e dimensdo: eliptica na forma horizontal com dimensées de no

minimo 2,0 centimetros de comprimento por 1,0 centimetro de altura,

podendo ser maior respeitando a proporcionalidade eliptica;

II - Dizeres: no centro a sigla do servico de inspecao municipal “S.1.M.", logo
acima a palavra “INSPECIONADO", e abaixo do “S.I.M.” o numeroderegistro.

Na por¢ao inferior, abaixo do numero de registro o nome do municipio e sigla
doestado “Parnaiba-PI”.
If - Modelo:

CAPITULO XIV .
REINSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL

Art. 121 Os produtos de origem animal devem ser reinspecionados tantas

vezes quanto necessario, antes de serem expedidos pela fabrica para o

consumo.

§ 1° Os produtos e matérias-primas que nessa reinspecao forem julgados

impréprios para o consumo devem ser destinados ao aproveitamento como
subprodutos industriais derivados nao comestiveis a alimentacdo animal,
depois de retiradas as marcas oficiais e submetidos a desnaturacado se for o
caso,
§ 2° Quando os produtos e matérias-primas ainda permitam aproveitamento
condicional ou beneficiamento, a Inspecdo Municipal deve autorizar que sejam
submetidos aos processos apropriados, reinspecionando-os antes da liberacaéo.
Art. 122 Nenhum produto de origem animal pode ter entrada em
estabelecimento sob Inspecdo Municipal, sem que seja claramente identificado
como oriundo de outro estabelecimento inspecionado.
Paragrafo Unico. E proibido o retorno ao estabelecimento de origem dos
produtos que, na reinspecao sejam considerados impréprios para o consumo
devendo-se promover sua transformagéo ou inutilizacao.
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Art. 123 Na reinspecdo de carne em natureza ou conservada pelo frio, deve

ser condenada a que apresente qualquer alteracdo que faca suspeitar processo

de putrefagao, contaminacao biolégica, quimica ou indicios de zoonoses.
§ 1° Sempre que necessario a Inspecao verificara o pH sobre o extrato aquoso
da carne.
§ 2° Sem prejuizo da apreciagao dos caracteres organolépticos e de outras
provas, a Inspe¢ao adotara pH entre 6,0 e 6,4 (seis e seis quatro décimos) para
considerar a carne ainda em condi¢ées de consumo.
Art. 124 Nos entrepostos, armazéns ou casas comerciais onde se encontrem
depositados produtos de origem animal procedentes de estabelecimentos sob
Inspecdo Municipal ou 8.1.F, bem como nos demais locais, a reinspecao deve

especialmente visar:
I - sempre que possivel conferir o certificado da sanidade que acompanha o
produto;

II - identificar os rétulos com a composicao e marcas oficiais dos produtos,
bem como a data de fabricagao prazo de validade, numero de lote e
informacées sobre a conservacaéo do produto;

Ill - verificar as condigées de integridade dos envoltérios, recipientes e sua
padronizacao;

IV - verificar os caracteres organolépticos sobre uma ou mais amostras,
conforme o caso;

V - coletar amostras para o examefisico-quimico e microbioldgico.

CAPITULO XV
DAS ANALISES LABORATORIAIS
Art. 125 O S.LM. coletara amostras de matérias-primas, ingredientes e

predutos alimenticios para exames laboratoriais fisico-quimicos e
microbiolégicos, sempre que julgar necessario.
§1° As andlises verificarao os produtos, agua de abastecimento e ingredientes
quanto a:

  

I - Caracteristicas sensc ;

II - Composicdo centesimal;
IM - Indices fisico-quimicos;

IV - Aditivos ou substancias ndo permitidas;
V - Verificacdo de identidade ¢ qualidade;

VI - Presenca de contaminacao ou alteracao microbiana;

VI - Presenca de contaminantesfisicos.

§2° A amostra deve ser coletada obedecendo as normas técnicas de coleta,

acondicionada em embalagem apropriada, lacrada e identificada.

§3° A amostra devera ser colhida na presen¢a do decentor do produto ou de
seu representantelegal.

§4° Na auséncia do representante legal da empresa, ou quando a amostra for

coletada em estabelecimento comercial, a colheita devera ser realizada na

presenca de 2 (duas) testemunhas.

§5° Ndo sera colhida amostra de produto cuja identidade, composicao,
integridade ou conservagaéo estejam comprometidas; nesses casos, as

intervencées legais e penalidades cabiveis nao dependerdo das analises e de
laudos laboratoriais. As amostras para andlises deverao ser colhidas,
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acondicionadas, identificadas e transportadas de modo a garantir a sua
validade analitica.
86° A autenticidade das amostras deve ser garantida pela autoridade
competente que estiver procedendoa colheita.
87° E de responsabilidade do produtor arcar com as despesas das andlises de
que se trata o caput desse artigo.

Art. 126 Para realizacdo das andalises fiscais sera colhida amostra em
triplicata da matéria-prima, insumoou produto a ser analisado, assegurando
sua inviolabilidade e¢ conservacdo, sendo a prova enviada ao laboratdério, uma

contraprova mantida sob a guarda do S.I.M. e a outra contraprova sob a

guarda do estabelecimento.
§1°. Quandoas andlises fiscais forem realizadas em produtos cuja quantidade
ou a natureza da amostra nao permitir a colheita em triplicata, ou ainda em

produtos que apresentem prazo de validade curto, uma Unica amostra sera
encaminhada para o laboratério, podendo o interessado designar um técnico

capacitado para acompanhara realizacao da analisefiscal.
§2°. Pode ser dispensada a colheita em triplicata quandose tratar de analises
fiscais que, a critério do $.1.M., possam ser realizadas durante os
procedimentos de verificacao oficial.
§3°. O nimero de amostras colhidas para andlise microbioldégica fiscal sera
conforme a amostragem prevista no Regulamento Técnico do produto ou em
legislacdo especifica, ndo cabendo contraprova.

Art. 127 Sem embargos de outras acdes pertinentes, na ocorréncia de

resultado néo conforme em andalises fiscais, o S.I.M. devera:

I - notificar o interessado dos resultados analiticos obtidos;

II - lavrar o auto de infracao.

Art. 128 No caso de discordancia do resultado, o interessado devera
comunicar que realizara a andlise da contraprova em seu poder, dentro do
prazo de 02 (dois) dias Uteis da data da ciéncia do resultado.
§1°. Ao informar que realizara a andlise de contraprova, o interessadoindicara
no oficio o nome dolaboratério contratado e¢ a data de envio da amostra, que
deverd ser a amostra legitima (sem indicios de alteragéo ou violagao) de

contraprova que se encontre em poder do detentor ou interessado.

§2°. Para fins de contraprova, o laboratorio deve ser credenciado pelo

Ministério da Agricultura Pecuaria e Abastecimento — MAPA para a andlise da
amostra em questao, e adotar os métodos oficiais de andlise.
§3°. O laboratério deve atestar as condigdes de recebimento da contraprova,
incluindo as condicées do lacre e da embalagem (|relatando eventuais indicios

de violacao), a temperatura de recebimento da amostra, o numero dolacre, a
marca do produto, o lote ou data de fabricacdo do produto.
§4°. Comprovada a violagdo ou o mau estado de conservacaéo da amostra de

contraprova, seu resultado sera desconsiderado, sendo mantido o resultado da
analise de fiscalizagdo que sera considerado o definitivo.
§5°. A nao realizacdo da analise da contraprova sob a guarda do interessado
implicaré a aceitacdo do resultado da andlise de fiscalizacao.
§6°. A realizacdo da andlise de contraprova em poder do interessado nao

resultara em qualquer custo ao S.I.M.
Art. 129 Em caso de divergéncia entre os resultados da analise fiscal
condenatéria e da contraprova do estabelecimento, devera ser realizado novo
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exame pericial sobre a amostra de contraprova em poder do S.1.M., sendo o
seu resultado considerado o definitive.

Art. 130 Nos casos de analises fiscais de produtos que nao possuam
Regulamentos Técnicos ou legislagdes especificas, permite-se o seu

enquadramento nos padrées estabelecidos para um produto similar.
Parfgrafo nico. Para os casos previstos no caput deste artigo, o 5.1.M.
devera informar o enquadramento adotado ao produto para o procedimento de
analise fiscal, preferencialmente no ato do registro do mesmo ou, quando nao
for possivel, anteriormente 4 colheita.
Art. 131 A realizagdo de andlise fiscal ndo exclui a obrigatoriedade do
estabelecimento de realizar andlise de controle de seu processo produtivo,

abrangendo aspectos tecnolégicos, fisico-quimicos, toxicoldgicos e
microbiolégicos, seguindo métodos com reconhecimento técnico-cientifico
comprovado e que disponham de evidéncias auditaveis pelo S.1.M..

 

CAPITULO XVI
DAS INFRACOES
Art. 132 Consideram-se infragdes, para os efeitos deste regulamento:
I - Realizar atividades de elaboracdo/industrializagdo, fracionamento,

armazenamento e transporte de produtos de origem animal sem inspecao

oficial;

II - Industrializar, comercializar, armazenar ou transportar matérias-primas ¢
produtos alimenticios sem observar as condigées higiénico-sanitarias

estabelecidas neste regulamento;
II - Elaborar e¢ comercializar produtos em desacordo com os padroes
higiénico-sanitarios, fisico-quimicos, microbiolégicos e¢  tecnoldgicos
estabelecidos porlegislacées federal, estadual ou municipal vigentes;
IV - Industrializar, armazenar, guardar ou comercializar matérias-primas,

ingredientes ou produtos alimenticios com data de validade vencida;
V - Transportar matérias-primas, ingredientes ou produtos alimenticios com
data de validade vencida, salvo aqueles acompanhados de documento que
comprove a devolu¢ao;
VI - Apresentar instalagées, equipamentos e¢ instrumentos de trabalho em
condigées inadequadas de higiene antes, durante ou apdés a elaboragdo dos
produtos alimenticios;
VII - Industrializar ou comercializar matérias-primas ww produtos alimenticios
falsificados ou adulterados;
VIII - Realizar ampliacdo, remodelagdo ou construgao no estabelecimento

registrado sem prévia aprovacdo das plantas pelo 5.1.M.;
TX - Vender, arrendar, doar ou efetuar qualquer operagdo que resulte na
modificagao da razao social e ou do responsavel legal do estabelecimento
industrial, bem como qualquer modificagdo que resulte na alteragdo do
registro sem comunicar ao 5,1.M.;
X - Nao possuir sistema de controle de entrada e saida de produtos ou nao
manté-lo atualizado;
XI - Nao disponibilizar o acesso ao sistema de controle de entrada ¢ saida de
produtos quandosolicitado pelo $.1.M.;
XII - Utilizar rétulos ou embalagens que ndo tenham sido previamente
aprovados pelo S.1.M.;

: |
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XII - Modificar embalagens ou rétulos que tenham sido previamente

aprovados pelo S.1.M.;
XIV - Reutilizar embalagens;

XV - Aplicar rétulo, etiqueta ou selo escondendo 2.u encobrindo, total ou

parcialmente, dizeres da rotulagem e a identificacao do registro no $.1.M.;

XVI - Apresentar nos estabelecimentos odores indesejaveis, lixos, objetos em

desuso, animais, insetos e contaminantes ambientais como fumaga e poeira;

XVII - Realizar atividades de industrializacdo em estabelecimentos em mau

estado de conservacao, com defeitos, rachaduras, trincas, buracos, umidade,

bolor, descascamentos € outros;

XVIII - Utiizar equipamentos e utensilios que nao atendam as condicdes

especificadas neste regulamento;
XIX - Utilizar recipientes que possam causar a contaminacdo dos produtos

 

XX - apresentar as instalacdes, os equipamentos e os instrumentos de

trabalho em condicgdes inadequadas de higiene, antes, durante ou apdés a
elaboragao dos produtos alimenticios;

XXI - Utilizar equipamentos de conservacado dos alimentos (refrigeradores,

congeladores, camaras frigorificas e outros) em condigédes inadequadas de

funcionamento, higiene, iluminacdo e circulacdo de ar;

XXIT - Apresentar, guardar, estocar, armazenar ou ter em depésito,

substancias que possam corromper, alterar, adulterar, falsificar, avariar ou

contaminar a matéria-prima,os ingredientes ou os produtos alimenticios;
XXII - Utilizar produtos de higienizacdo nado aprovalos pelo 6rgdo de satide

competente;
XXIV - Possuir ou permitir a permanéncia de animais nos arredores e ou
interior dos estabelecimentos;
XKV - Deixar de realizar o controle adequado e periddico das pragas e vetores;

XXVI - Permitir a presenca de pessoas e funciondrios, nas dependéncias do

estabelecimento, em desacordo com o disposto na Secdo II do Capitulo VII

deste regulamento;

XXVIII - Possuir manipuladores trabalhando nos estabelecimentos sem a

devida capacitacao;

XXVIII - Deixar de fazer cumprir os critérios de higiene pessoal e requisitos

sanitarios a que alude o na Se¢ado II do Capitulo VII deste regulamento;
XXIX - Manter funciondrios exercendo as atividades de manipulacaéo sob

suspeita de enfermidade passivel de contaminacaéo dos alimentos, ou ausente

a liberagao médica;

XXX - Utilizar Agua nao potavel no estabelecimento;

XXXII - Nao assegurar a adequada rotatividade dos estoques de matérias-

primas, ingredientes e produtos alimenticios;
- Desacatar, obstar ou dificultar a acdo fiscalizadora das autoridades

sanitarias competentes no exercicio de suas funcdes;

XXXII - Sonegar ou prestar informacgées inexatas sobre dados referentes a

quantidade, qualidade e procedéncia de matérias-primas e produtos

alimenticios, que direta ¢ indiretamente interesse 4 fiscalizacao do $.1.M.;

XXXIV - Desrespeitar o termo de suspensdo e/ou interdicéo impostos pelo
S.LM.

CAPITULO XVII
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DAS PENALIDADES

SECAO I
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Art. 133 Sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis, as
infracdes a Lei n° 050 de 11 de abril de 2014 e a este regulamento acarretarao,

isolada ou cumulativamente, as seguintes sangoes, independentemente da
aplicacdo de medida cautelar previstas nos incisosII] a VI deste artigo:
1 - adverténcia;

II - multa pecuniaria conforme os termos deste regulamento;
Il - apreensa4o de matérias-primas, produtos alimenticios, subprodutos,
ingredientes, embalagens, rotulos, utensilios e equipamentos;
IV - suspensdo das atividades do estabelecimento;
V - interdi¢ao do estabelecimento;

VI - cancelamento de registro.

fo unico. Sem prejuizo das penalidades previstas neste artigo, os
custos referentes 4 efetivagdo das medidas constantes dos incisos Ill e IV
correrao a expensas doinfrator.

SECAO II
DA ADVERTENCIA
Art. 134 A adverténcia sera cabivel nas seguintes condicdes:

1 - o infrator ser primario;

II - o dano puderser reparado;

IQ] - a infragao cometida nao causar prejuizo a terceiros;

IV - 0 infrator nao ter agido com dolo ou ma-feé;
V - a infracadoser classificada como leve.

Paragrafo unico. A pena a que se refere o caput podera ser aplicada sem
prejuizo das demais sangées previstas neste regulamento.

SECAOIII
DA MULTA PECUNIARIA

Art. 135. A multa sera de 50(cinquenta) a 1.000 (um mil) UFMP (Unidade
Fiscal do Municipio de Parnaiba), de acordo com a classificacao da infracdo de

leve a gravissima:
I - de 50 (cinquenta) UFMP (Unidade Fiscal do Municipio de Parnaiba), para
infragées consideradas leves ou casos de ja ter sido aplicada ao infrator

sancao de adverténcia;

II - de 200 (duzentos) UFMP, (Unidade Fiscal do Municipio de Parnaiba), nas

faltas consideradas moderadas,
Ill - de 500(quinhentos) até 5 (cinco mil) UFMP(Unidade Fiscal do Municipio
de Parnaiba)}, nas faltas consideradas graves;

IV - de 1.000 (um mil) UFMP (Unidade Fiscal do Municipio de Parnaiba), nas
faltas consideradas gravissimas.

§1° A aplicagao da multa nao isenta o infrator do cumprimento das exigéncias
impostas no ato dafiscalizagao.
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§2° © agente fiscalizador estipulara, no ato da fiscalizagdo, prazo necessario

para adequacao 4s exigéncias legais. Findo este prazo 0 néo cumprimento das
exigéncias estabelecidas implicara na suspenséo das atividades ou interdi¢ao
do estabelecimento.
§3° As multas poderdo ser elevadas até o ma&ximo de 50 (cinquenta) vezes
quando o volume do negécio do infrator faga prever que a punigdo sera
ineficaz.

Art. 136 As infragdes serdo consideradas leves quando punidas com
adverténcia.

Art. 137 As infracdes serao consideradas moderadas quando punidas com
apreensdo de matérias-primas, produtos alimenticios, subprodutos,
ingredientes, embalagens, rétulos, utensilios e equipamentos.

Art. 138 As infragdes serdo consideradas graves quando punidas com
suspensdo das atividades ou interdicao do estabelecimento.

Art.139 As infracgées serao consideradas gravissimas quando punidas com
cancelamentode registro.

SECAO IV
DA APREENSAO E DESTINO
Art. 140 As matérias-primas, os produtos alimenticios, subprodutos,
ingredientes, embalagens, rétulos, utensilios ¢ equipamentos que nao
estiverem de acordo com este regulamento serao apreendidos.
§1° A apreensdo de matérias-primas, produtos alimenticios, subprodutos,
ingredientes, embalagens, rétulos, utensilios e equipamentos sera
determinadapela autoridade fiscalizadora.
§2° No ato da apreensdo o agente de fiscalizagdo nomeara o fiel depositario
que ficara responsdvel pela guarda dos bens a que se refere o paragrafo
anterior.
§3° Deverd o agente de fiscalizacgao informar ao fiel depositdrio das
penalidades constantes do artigo 5°, LXVII Constituigéo da Republica
Federal/88 ¢ demais legislacées vigentes, caso deixe de apresentar, quando

solicitado, os bens sob sua guarda.

Art. 141. Estado sujeitos 4 apreensdo:
1 - matérias-primas, subprodutos, ingredientes e produtos alimenticios que:

a) sejam destinados ao comércio sem estar registrado no 5.].M., salvo os
produtos de estabelecimentos sob regime de inspei,ao federal, estadual ou
registrados nos érgdos competentes da satide e os dispensados de registro;
b) se apresentem danificados por umidade ou fermentagdo, rangosos, de
caracteres fisicos ou organolépticos anormais, contendo quaisquer sujidades
ou que demonstrem pouco cuidado na manipulagéo, elaboracéo, preparo,
conservacao ou acondicionamento;
c) forem adulteradosou falsificados;

d) se apresentem com potencial taxico ou nocivo 4 saude;
e) nao estiverem adequados 4s condigées higiénico-sanitarias previstas neste
regulamento.

Caderno Unico - 24 de maio de 2021
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II - rétulos e embalagens, onde:
a) nado houver aprovacaodoS,1.M. para o uso;

b) divergirem dos aprovados no ato do cadastro.
If - utensilios ¢/ou equipamentos que:

a) forem utilizados para fins diversos ao que se destina;

b) estiverem danificados, avariados ou que apresentem condi¢ées higiénico-
sanitarias insatisfatérias.
§1° Os bens e produtos apreendidos pela fiscalizagio poderao ser doados a

entidade sem fins lucrativos, ou ter qualquer outra destinagao a critério do
S.1.M.
§2° Os produtos alimenticios, as matérias-primas, os ingredientes, ¢
subprodutos que visivelmente se encontrarem impréprios para
industrializagdo e ou consumo e nao for possivel qualquer aproveitamento

serao imediatamente inutilizados pela fiscalizagéo, independentemente de

analise laboratorial e conclusao do processo administrativo, nao cabendo aos
proprietarios qualquer tipo de indenizagao.
§3° Os produtos alimenticios, as matérias-primas, os ingredientes, ¢
subprodutos apreendidos pela fiscalizacdo que necessitarem de analise
laboratorial, cujo prazo de validade permita o aguardo do resultado, ficaraéo
sob a guarda do proprietario, e somente serdo inutilizados apos confirmada a

condenacéo e caso nao possam de qualquer forma ser aproveitados. A

inutilizagdo se dara independentemente da conclusdo do processo
administrativo, ndo cabendo aos proprietarios qualquer tipo de indenizagao.

84° Os produtos alimenticios que nao possuirem cadastro nos orgaos
competentes serao apreendidos seguidos de pronta inutiliza¢ao, independente
de analise fiscal, nao cabendo aos proprietarios qualquer tipo de indenizagao.

§5° Os rétulos, embalagens, utensilios e equipamentos que forem apreendidos

pela fiscalizagdo ficarao sob a guarda do proprietaric, e terao sua destinacao

definida somente apés conclusdo do processo administrativo, quando sera

definida sua destinacao a critério do 5.1.M.

Art. 142 Além de outros casos especificos previstos neste regulamento
consideram-se adulteracées ou falsificagées:

I - quando os produtos tenham sido elaborados em condigdées que contrariem

as especificacoes do cadastro;

Il - quando no preparo dos produtos haja sido empregada matéria-prima

alterada ou impura;

Il - quandotenha sido utilizada substancia de qualquer qualidade, tipo e

espécie diferente das da composicao normal do produto constante do cadastro;

IV - quando houver alteragéo ou dissimulacdo da data de fabricacgao dos

produtos alimenticios;

V - quando houver alteragao ou modificacdo total ou parcial de um ou mais
ingredientes do produto alimenticios, de acordo com os padrées estabelecidos
ou férmulas aprovadaspelo S.I.M.;
VI - quando as operagées de industrializagao forem executadas com a intengao

deliberada de estabelecer falsa impressdo aos produtos alimenticios;

VII - quando a especificacao total ou parcial na rotulagem de um determinado

produto que nao seja o contido na embalagem ourecipiente;
VIII - quando forem utilizadas substancias proibidas ou n4o autorizadas para
a conservacdo dos produtos alimenticios ¢ ingredientes;  
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IX - quando os produtos forem elaborados, preparados ¢ expostos ao consumo
com forma, caracteres ¢ rotulagem que constituem processos especiais e

privilegio ou exclusividade de outrem, sem que seus legitimos proprietérios

tenham autorizado.

SECAO V
DA SUSPENSAO E INTERDICAO

Art. 143 A suspensdo das atividades do estabelecimento sera aplicada nos
casos de a infragéo consistir em risco ou ameaga de natureza higiénico-

sanitaéria possiveis de serem sanadas.
§1° A suspensdo sera levantada depois de constatado o atendimento das
exigéncias que motivaram a san¢ao.
§2° Se a suspensdodo estabelecimento nao for levantada no prazo de 6 (seis)
meses, 0 registro sera canceladodeoficio pelo S.1.M.

Art. 144 A interdicdo do estabelecimento sera aplicada no caso de falsificagdo

ou adulteracdo de matérias-primas, ingredientes ou produtos alimenticios, ou
quandose verificar a inexisténcia de condigdes higiénico-sanitarias adequadas
ao seu funcionamento ou no caso de embarago da acaofiscalizadora.
§1° A interdigdo poderd ser levantada depois de constatado, em reinspe¢ao

completa, o atendimento das exigéncias que motivaram a sanc¢aéo.

§2° Se a desinterdicéo do estabelecimento nao ocorrer no prazo de 6(seis)
meses, 0 registro sera canceladode oficio pelo 5.1.M.

Art. 145 As sancées constantes desta seco ser4o aplicadas pela autoridade
fiscalizadora e lavrados em termos préprios.
Art. 146 As sancées administrativas, constantes neste regulamento, serao

aplicadas sem prejuizo de outras que, por lei, possam ser impostas por
autoridade de satide publica ou policial.

Art. 147 - Sem prejuizo da cominagao das demais penalidades previstas na
legislagdo federal e estadual aplicavel a matéria, aplicar-se-a a pena de
cancelamento do registro, quando restar constatado que o estabelecimento:

I - cause risco ou ameaca de natureza higiénico-

sanitaria;

II - tenha adulteradooufalsificado o produto;

Il - fique comprovado mediante laudo do SIM, a
partir da inspe¢dorealizada por autoridade competente, a impossibilidade do

estabelecimento permanecer em atividade.
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IV - quando qualquer representante do Servico de
Inspegao for prejudicado, coibido, coagido ou impedido de realizar suas

atividades de fiscalizacdo, assim comoa tentativa de suborno.

SECAO VI
DA GRADACAO DA PENA

Art. 148. Para a imposicdo da pena e sua gradacéo, a autoridade competente

observara:

I - as circunstancias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequéncias para a ordem
econémica ¢ para a saide humana;
Ill - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das normas deste
Decreto.

Art. 149 Para efeitos de gradacao da pena, considera-se:
1- atenuantes:

a) a acdodo infrator naoter sido fundamental para a consecucaodo evento;

b) o infrator, por espontanea vontade, procurar minorar ou reparar as

consequéncias do ato lesivo que lhe for imputado;

¢) se a falta cometida for de pequena monta;

d) a falta cometida nao contribuir para dano 4 satide humana.
II - agravantes:

a) ser o infrator reincidente;

b) ter o infrator cometido a infragéo visando a obtencao de qualquer tipo de
vantagem;
ce) ter o infrator conhecimento do ato lesivo e deixar de tomar as providéncias

necessarias a fim de evita-lo;
d) coagir outrem para execuc¢do material da infra¢ao;

e) ter a infragao consequéncia danosa 4 satide humana;
f) ter o infrator agido com dolo, fraude ou ma-fé.

Paragrafo unico. Havendo concurso de circunstancias atenuantes e

agravantes, a aplicacdo da pena sera considerada em razao das que sejam
preponderantes.

CAPITULO XVIII
DAS SANCOES PENAIS E CIVIS
Art. 150 Aquele que industrializa, comercializa, armazena ou transporta

produtos alimenticios, infringindo as normas estabelecidas nas leis e nos seus
regulamentos préprios, ficara sujeito a sancées penais previstas no Cédigo

Penal Brasileiro e Lei das Contravengoes Penais, bem como, a sancéescivis.
Art. 151 As infracgdes referidas no artigo anterior sao de acgao penal publica

incondicionada, cabendo ao Ministério Publico Estadual promové-la.
Paragrafo unico. Sera admitida acdo penal privada subsidiaria da publica, se
esta nao for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto
nos artigos 29 e 30 do Cédigo de Processo Penal.
Art. 152 Apos julgamento em primeira instancia do processo administrativo

cujo ato constitua infracdo penal, sera encaminhada copia do processo ao
Ministério Piblico Estadual, para fins do disposto no art. 105 deste
regulamento.
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Art. 153 Sem prejuizo da aplicacdo das sancées administrativas e penais

previstas neste regulamento,fica oinfrator sujeito ao pagamento das despesas
inerentes 4 efetivagdo das citadas punicGes e a reparagéo de danos, bem
como, as demais sancées de natureza civil cabiveis.

CAPITULO XIX
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

SECAO I
DO PROCESSO
Art. 154 © processo sera iniciado pela lavratura do auto de infracdo pelo

agente em formulario proprio e dele constarao as provas ¢ demais termos que
Ihe servirao de instrucao.
I - o Superintendente determinara a notificacdo do infrator para oferecer

contraditério no prazo de 15(quinze) dias;

Il - O Superintendente julgar4 o processo tendo por base o contraditério
apresentado pelo infrator, ouvido o fiscal, bem como sua livre conviccéo, no
prazo de 15 dias, contados a partir do fim do prazo para defesa;
I - O infrator podera recorrer da decisdo condenatéria ao Secretario
Municipal de Saude, no prazo de 15 (quinze) dias.
IV - O prazo para pagamento da multa sera de O5|cinco) dias contados da
data do recebimento da notificacao.

Paragrafo tnico: Os produtos apreendidos serdo transferidos para local

adequado sob responsabilidade da Superintendéncia da Inspecdo Municipal,
até que seja definido o destino final adequado ao caso, tudo mediante
lavratura de auto de infracdo préprio.

Art. 155 O autuado ou seu representante legal, querendo, podera ter vistas do
processo, bem comosolicitar copias, nas dependéncias do escritério do S.1.M.
Paragrafo unico. O representante legal do autuado devera possuir procuracao
nos autos ou apresenta-la no ato do requerimento.

Art. 156 O auto de infracdo e¢ demais termos que compordo o processo
administrativo teraéo modelos préprios, aprovados pelo S.I.M.

SECAO 0
DO JULGAMENTO DO PROCESSO
Art. 157 As decisdes definitivas do processo administrativo serAo executadas:

I - administrativamente;
II - judicialmente.

Art. 158 Serdo executadas por via administrativa:

I- a pena de adverténcia, através de notificacdo a parte infratora, fazendo-se
sua inscri¢ao no registro cadastral;
Il - a pena de multa, enquanto nao inscrita em divida ativa, através de
notificagao para pagamento;

MI - a pena de apreensdo de matérias-primas, produtos alimenticios,
subprodutos, ingredientes, rétulos, embalagens, equipamentos e utensilios
com lavratura do respectivo termo de apreensao;
IV - a pena de suspensdo através da notificacao determinando a suspensdo
imediata das atividades com a lavratura do respectivo termo de suspensao;
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Annan
V - a pena de interdi¢ao do estabelecimento com a lavratura do respectivo

termo no ato da fiscalizacao.

Art. 159 Nos casos de pena pecuniaria, a ndo quitacdéo do débito ensejara a

inscri¢ao na dividaativa da institui¢do e promocgao da execucaofiscal.

Art. 160 Apdés inscric¢do em divida ativa, a pena de multa sera executada

judicialmente.

Art. 161 Para fins de inscricdo de débitos em divida ativa serao gerados os

seguintes formularios:

I - inscri¢éo da divida ativa;

II - certidao de divida ativa;

III - documento nico de arrecadacdo - DUA comvalor consolidadoda divida.

Parigrafo inico. A emissdo eletrénica dos documentos referidos no caput

deste artigo ficara a cargo da Secretaria da Fazenda.

Art. 162 A inclusdo e a baixa da divida ativa no Sistema Integrado de

Administracaéo Financeira dos Estados e Municipios (SIAFEM) serao efetuadas

pelo municipio.

Art. 163 As omissées ou incorrecées na lavratura «io auto de infracao nao

acarretarao nulidade do mesmo quando do processo constarem os elementos

necessarios 4 determinacao da infracao e do infrator.

Art. 164 A defesa e/ou recurso, quando produzidos por procurador, deverao

estar acompanhados do instrumento de mandato sob pena de nao serem

apreciados.

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 165 O produto da arrecadagao das taxas e multas eventualmente

impostas ficara vinculado ao érgdo executor e sera aplicado no financiamento

das atividadesrelacionadas.

 

Art. 166 Os casos omissos serao detalhados por atos normativos do S.I.M.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Parnaiba, 24 de Maio de 2021.

teen, ~ fy ctem— de)pipes 5 “Pec< a f
Francisco de Assis Moraes Sousa
PREFEITO MUNICIPAL DE Parnaiba
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Portaria N° 1350/2021 de 21 de maio de 2021.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103, incisoIl, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA MARINHO,

portador(a) do CPF n° 566.295.593-04 e do RG n° 1.312.277 - SSP/PI, para

exercer 0 cargo de provimento em comissao de Diretor de Turismo lotado(a)

na Secretaria Municipal de Gestao/Turismo

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigées em ccntrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 21 de maio de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

eeee eeTe Aen
ecdntbeos de Assis de Moraes Souza °

Prefeito Municipal
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ESTADODOPIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA [iia

GABINETE DO PREFEITO

Portaria N° 1348/2021 de 21 de maio de 2021.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Fstado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103,incisoIl, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, CARLOS JOSE SANTOS NEVES, portador(a) do

CPF n® 139.209.603-00 e do RG n° 280.200 - SSP/PI, para exercer o cargo de

provimento em comissao de Superintendente de Projetos, lotado(a) na

Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Desenvolwimento Econémico —

SEPED.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposi¢ées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 21 de maio de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ieee tees ltwrces Aaaen
eeede nes& Moraes Souza” °° > = ( s

Prefeito Municipal

PORTARIAS

  

ESTADODOPIAUi ; |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA x

GABINETE DO PREFEITO |

Portaria N° 1351/2021 de 21 de maio de 2021.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, inciso Il, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, ODENIA DE SOUSA MARTINSportador (a) do CPF

n° 017.977.323-23 e do RG n° 1.866.688 - SSP/PI, para o cargo de provimento

em comissao de Assessora Escolar, lotado (a) na Secretaria Municipal de

Educagdo - SEDUC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 21 de maio de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Litre oeret Lb “ erie

Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal
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PORTARIAS PORTARIAS

ESTADO DO PIAUi ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

GABINETE DO PREFEITO

 

Portaria N° 1352/2021 de 21 de maio de 2021.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuicdes legais, que Ihe sAo conferidas pelo artigo 103, inciso Il, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA portador (a) do

CPF n° 070.478.653-22 e do RG n°? 3.829.600 - SSP/P| SSP/PI, para o cargo

de provimento em comissdo de Gerente de Medicamentos Especiais, lotado

(a) na Secretaria Municipal de Saude - SESA.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposig¢ées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 21 de maio de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

tect ole eet he itnheen rs
Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal

 

 

 

ESTADODOPIAUN si
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA ail

GABINETE DO PREFEITO

 

Portaria N° 1353/2021 de 21 de maio de 2021.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que lhe sdo conferidas pelo aitigo 103, incisoII, alinea

“a" da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, JONH DA SILVA BORGESportador (a) do CPF n°

058.639.543-10 e do RG n° 3.478.971 - SSP/PI, para o cargo de provimento

em comissao de Assessora Escolar, lotado (a) na Secretaria Municipal de

Educagao - SEDUC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigdes em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 21 de maio de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Dlieriwee oy Gear “ce lLiries ee),
Francisco de Assis de Moraes Souza

Prefeito Municipal

 

 

ESTADODO PIAUi

GABINETE DO PREFEITO

 

Portaria N° 1354/2021 de 21 de maio de 2021.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, incisoIl, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, MANOEL DE SOUSAPINHO,portador (a) do CPF n°

807.567.353-00 e do RG n® 1629970 - SSP/PI, para o cargo de provimento em

comissao de Gerente de Recursos Logisticos, lotado (a) na Secretaria

Municipal de Educagao - SEDUC.

Art. 2°, Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposi¢Ges em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(P!), 21 de maio de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

YiCe cas ‘ ~ tl peteeeenna
Picea wenddeMoraes Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA ee

 
 

 

ESTADO DOPIAUi
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA Le

GABINETE DO PREFEITO

Portaria N° 1355/2021 de 21 de maio de 2021.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que Ihe sao conferidas pelo artigo 103, incisoll, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, LAUDENIR DA SILVA ARAUJO portador(a) do CPF

n° 702.846.523-34 e do RG n° 1.008.483 - SSP/PI, para exercer o cargo de

provimento em comissdo de Gerente Administrativo, lotado(a) na Secretaria

Municipal de Servigos Urbanos e Defesa Civil - SESUDEC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigées em contrario

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl), 21 de muio de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Wideens~s> olatEss cols lesantle *

Francisco de Assis de Moraes Souza 7"

Prefeito Municipal
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PORTARIAS

  

ESTADO DO PIAUi |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA ee

GABINETE DO PREFEITO 

 

Portaria N° 1356/2021 de 21 de maio de 2021.

Provimento para cargo em Comissao -

Estrutura Organizacional e Administrativa

da Prefeitura Municipal de Parnaiba e da

outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA,Estado do Piaui, no uso

das atribuigdes legais, que lhe sao conferidas pelo artigo 103, inciso Il, alinea

“a” da Lei Organica do Municipio,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, JOSE ALVES DE SOUZA NETOportador(a) do CPF

n® 053.242.523-52 e do RG n® 3.315.382 - SSP/PI, para exercer o cargo de

provimento em comissao de Coordenador de Assessoria, lotado(a) na

Secretaria Municipal da Chefia de Gabinete - SCGAB.

Municipal de Servigos Urbanos e Defesa Civil - SESUDEC.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposigées em contrario.

Prefeitura Municipal de Parnaiba(Pl|), 21 de maio de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

1 ke Rew de ss oll wins
pacer ‘de 7stitesincreasRoane i y~-.

Prefeito Municipal  

PORTARIAS

   
ge = 7 ames
(Paeeeme GABINETE DO PREFEITO

PORTARIAN.* 1358/2021

“Dispde sobre a Nomeacio da Comissdo

do Servico de Inspecdo Municipal (SIM)-

de Parnaiba, e dé outras Providencias.”

CONSIDERANDOaimplantagao do Servigo de Inspegio Municipal —SIM, dos produtores de

origem animal e vegetal, conforme disposto na Lei n°. 050 de 11 de abril de 2014 e do Decreto

n°, 769\2021.

O EXMO.PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAIBA, ESTADO DO PIAUI, Sr. FRANCISCO

DE ASSIS MORAES SOUSA, NO USO DE SUAS A TRIBUICOES LEGAIS,

RESOLVE:

Artigo 1° - Designar os servidores, a baixo relacionados, para exercerem os Servicas de

Inspegdo Municipal- SIM,a ser desenvolvidopela Secretaria Municipal de Saude:

|- SUPERINTENDENTE DO SIM: ISMAEL LIMA DE ABREU, inscrito no CPF n*.

621.604,943-72, Agrénomo, lotado na Superintendéncia do SIM.   

2- DIRETOR DE OPERACAO: ROBERT DOUGLAS PEREIRA DE ARAUJO,inscrito no
CPFde n°. 471.585.141-53, Diretor de Operagao, lotado na Secretaria Municipal de Saide.

3- GERENTE ADMINISTRATIVO: LUCAS ARAUJO FONTENELE,inscrito no CPF de n°.

072.181.783-16, Gerente de Operagao, lotado na Secretaria municipal de Saide.

4. FISCAL SANITARIO: MARCO ANTONIO DE BRITO, inscrito no CPF de n°.

721.462.223-87, Fiscal Sanitario, lotado na Vigildncia Sanitaria.

 

§- FISCAL SANITARIO: LUCIANO OLIVEIRA DE ASS CAO,inscrito no CPF de n°.

533.784.633-00, Médico Veterinario, lotado na Secretaria Municipal de Saude.

6- COORDENADORA DO SIM: DEYSE ARAGAO MATTEL, inscrita no CPF de n°.

$22.977.113-87, Engenheira Agranoma, lotada na Secretaria Municipal de Saide.

Artigo 2° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagio.B I

Gabinete do Prefeito Municipal de Parnaiba, Estado do Piaui, em 24 de maio de 2021.

Pityhe topes, ols Meter, deo ».
Francisco de Assis Moraes Sousa

Prefeito Municipal

ESTADODOPIAUI - “cers
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA ees

Caderno Unico - 24 de maio de 2021

 

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DE PARNAIBA- IPMP

 

Portaria IPMP 004/2021

Dispoe sobre designacao de servidor para a funcdo de

Fiscal de Contratos do IPMP.

O Presidente do Instituto de Previdéncia do Municipio de

Parnaiba—IPMP, estado do Piaui, no uso de suas atribuicées legais e tendo em vista o Memo

Circular n® 01/CONGER/2021 da Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de Parnaiba

(Pl), datado de 29 dejaneiro de 2021 e o artigo 67 da Lei 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNARo servidor Jodo Vitor de Oliveira Sousa, CPF n° 054.088.083-35, ocupante

do cargo de Gerente de Cadastro, lotado neste Instituto, para exercer o cargo de Fiscal de

Contrato, firmado com este Instituto, CNPJ n® 12.941.961-0001-80 e a empresa prestadora de

servigo abaixo relacionada:

 
   

i PROCESSOADMINISTRATIVO __[ CONTRATO_| EMPRESA irr

) INSTALADOE E
| MANL
| ELETRICAS LTOA-ME

 

J Pl1 { oe Se 7
OL 87/2021 | 149/2021 | THERCON | 13.677.008/000

|

Art, 29 - Revogadasas disposicGes em contrario a esta Portaria, entrara em vigor e produzird

seus respectivos efeitos a partir de sua publicacao.

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Parnaiba (P!), 11 de mar¢o de 2021 \ \

Instituto de Previdéncia do Municipio de Parnalba — |PMP

 

Joao Rochade Oliveira

Presidente

Ciente:

Ke Mito   
Jodo Vitor de Oliveira Sousa

Gerente de Cadastro

 

 
 

ESTADO DO PIAUi
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PORTARIA N2 034/2021

DESIGNACAODE FISCAL DE CONTRATO

A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,no uso de suas atribuigdes
legais; CONSIDERANDO

o

queconsta noart. 67, dalei §.666/93;

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor BRUNO STEFANNI DOS SANTOS BRAGA, CPF: 922.772.253-04
Portaria n? 594/2021, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, para exercer o encargo de
Fiscal dos Contratos abaixo relacionados.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Ne "N° PROCESSO NE qT EMPRESA | CNPJbar ADMINISTRATIVO

|

CONTRATO |01 5766/2021 154/2021

|

INDUSTRIA E COMERCIO 11.285:204/000107|
a MOVEIS KUTZ EURELI

02 12502/2021 164/2021

|

SAO MARCOS| 03.894,963/0001-74|
| | DISTRIBUIDORA DE |

|
MEDICAMENTOS,

| | | EQUIPAMENTOS E | |
MATERIAIS

| | | HOPSITALARES E | |__| ee ______| odonToLdeIc0s LTDA| 03 | 1637/2021| 163/2021 [SAO~~~~«MARCOS TERADESOTA
| DISTRIBUIDORA DE| | MEDICAMENTOS, |

| EQUIPAMENTOS E | |
| | MATERIAIS

HOPSITALARES E
Bee _ODONTOLOGICOSLTDA |

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Parnaiba, 24 de maio de 2021.

   \Joos AA ft ole. Cerer rae tc
Neully Sigjueira de Carvalho Melo :

Secretaria Executiva do Fundo Municipal de Educagao
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PORTARIAS TORNAR SEM AFEITO/EXTRATO

 

9] ESTADODOPIAUI
5-3] PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

CENTRALDE LICITAGOES E CONTRATOSADMINISTRATIVOS
jd ARNAIBA

 

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE PARNAIBA

TORNAR SEM EFEITO

Tomar sem efeito a publicagao referente ao Extrato de Contrato de n° 335/2021, publicado no Didrio
Oficial do Municipio de Parnaiba - Pl, n° 2873, do dia 17/05/2021, pagina 02.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 287/2021- PMP/PI

PORTARIA FMS N° 049 DE 21 DE MAIO DE 2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 4318/2021

A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE VINCULAGAO: PROCESSOLICITATORIO N? 10645 /2021;
i is, de acordo com o que dispde art. 67 da Lei n® 8.66/93 e CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE  PARNAIBA-PISECRETARIA DE

PARNAIBA, no uso de suas atribuigdes legais, de aco tae " INFRAESTRUTURA, HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA;
conforme Pracessos Administrative n? 4713/2021, RE ‘ CONTRATADO: A RODRIGUES MACHADO& CIA LTDA — ME;

CNP J: 03.325.510.0001-27;
- .518.933-21, = - - i ‘

Art, 12 - Designaro servidor FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO, CPF n? 010.518.933 OBJETO: Contratagao de empresa para elaboragao ou confecgao de pericia técnica de engenharia

ocupante do cargo de DIRETOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL,lotada na Secretaria Municipal de Satide, para 6 afins para andlise de estabilidade e solugao pertinente (demoligao ou restauragao) do volume
exercer o encargode Fiscal do Contrato 06/2021, firmados com a Prefeitura Municipal de Parnaiba, CNPJ bast eine da antiga industria Moraes S/A, localizada no bairro do Carmo no Municipio de

‘ei VEIRA-ME CNPJ anes o
Municipal de Satide e a empresa ROSEMRY DE OU ; FUNDAMENTOLEGAL:Tomada de Precos n° 11/2021, Lei 8.66/93 e suas alteragdes;

2 ross& DOTAGAO ORGAMENTARIA: Projeto/Atividade: 1035; Elementos de Despesa: 3.3.90.39.05 e
Fonte de Recurso: 001/100/000;
VALOR GLOBAL: R$ 29.399,60 (vinte e nove mil, trazentos e noventa e nove reais e sessenta

06.554.430/0001-31, através do Fundo

01,955.351/0001-19, objetivando a contratagdo de empresa especializada em servigo de limpeza d

caixad’agua, para atender as necessidades da vigilancia ambiental de Parnaiba.

i data de sua publicagSo, com efeito retroativo 4 data centavos);
Art, 22 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pi Fao,

TNon carts aiar aan

aieuineemnaasiel
DATA DA ASSINATURA:10/05/2021;
INFORMAGOES:Central de Licitagées e Contratos Administrativos - CLCA/PMP/PI.

Parnalba-Pl, 21 de maio de 2021

   

    

 

iz.. da Silva
Is Fundo Municipal De Satide

 
EXTRATOS CLCA ATA DE REALINHAMENTO

 

  _— ESTADO DO PIAUI ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA —

CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARNAIBA

7 un 

 

= ESTADODOPIAUI ae
:) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA PARNAIBA

CENTRAL DELICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

4° ATA DE REALINHAMENTO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO N° 053/2020

ATA DE REGISTRO DE PRECOSN° 042/2020

   

EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 165/2021 ‘ , z ‘ ie elim sail 1
ie Aos vinte e quatro dias do més de maio do ano de dois mil e vinte e um, considerando

VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11636/2021-PMPIPI se a detentora da ATA DE REGISTRO DE PRECOSN° 042/2020, a empresa V. MACHADO &

OBJETO: AQUISIGAO DE ELETRODOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE CIA LTDA, CNPJ n° 06.703.805/0001-88, considerado VENCEDOR dos itens, abaixo
NAD POSSUM OU QUE SE ENCONTRAM EM MAS CORDIGOES, CONFORME LISTA EM ANEXC, discriminados, de conformidade com o despacho da Controladoria Geral do Municipio eBASE LEGAL:Lei n® 10.520/2002; Lei n® 8.666/1993. 7
LICITAGAO: PREGAO ELETRONICO SRP N° 052/2020; ainda o parecerjuridico emitido pela Coordenag¢Go Juridica da Central de Licitagées do

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAGAQ; Municipio de Parnaiba em 25 de malo de 2021, ficam realinhados os precos:
‘CONTRATADO (A) S GOMES ARAUJO EIRELI;

CNPJ: 24.754,748/0001-48;

VIGENCIA: 31/12/2021;

VALOR:R$ 71.324,46 (setenta ¢ um mil, trezentos ¢ vinte @ quatro reais @ quarenta é@ seis centavos)
DOTAGAO ORCGAMENTARIA: PROJETOMATIVIDADE: 2018; ELEMENTO DE DESPESA:

BENEFICIARIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
ITEM OBJETO; GASOLINA COMUM
 

PERCENTUAL PRECO COM
4,4,90,52.05/4.4,90.52.18; FONTE DE RECURSOS/CODIGO DE APLICAGAO; 001/200, EMPRESA siuacdo amp. uNip. PRE REEQUILIBRIO REEQUILIBRIO
DATA DA ASSINATURA:14/05/2021. mH REGISTRADO(RS) (7) (RS)

Vv. MACHADO & CIALIDA VENCEDORA | 450.000 | LITRO | 5.95 2.353% 6.07
ITEM OBJETO: OLEO DIESEL COMUM
 EXTRATO DE PUBLICAGAO — CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 166/2021 PERCENTUAL PRECO COM

REGISTRADO(RS) "ae ore

|_| V.MACHADO & CIALTDA VENCEDORA | 450.000 | LITRO | 4,37 467% 4,74
ITEM OBJETO: GLEO DIESEL $10

VINCULAGAO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11812/2021-PMP/PI 21 ee SAGAS GTB, UME.
OBJETO: LOCAGAO DE 1 CENTRAL TELEFONICADIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CECARA
- CENTRAL DE CONTROLE, AVALIAGAO, REGULACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI;
BASE LEGAL: Lei n® 10.520/2002: Lei n° 8.666/1993.

LICITAGAO: PREGAO ELETRONICO SRP N° 01/2021:
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAUDE; a1

 

 

PREGO PERCENTUAL PRECO COM
EMPRESA SITUACAG QqD. UNID. pecistRADO (Rs) REEQUILIBRIO REEQUILIBRIO      
 

% R
CONTRATADO(A): PARNATEL TELECOMUNICACOESLTDA; V. MACHADO & CIA LTDA VENCEDORA 450.000 | UITRO 4.67 2 an aa
CNPJ: 01.858.875/0001-91;
VIGENCIA: 31/12/2021;
VALOR:R$ 10.304,00 (dez mil, trezentos @ quatro reais); OBSERVACOES I:

DOTAGAO ORCAMENTARIA: PROJETO/ATIVIDADE: 2025; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3,90.39.12; FONTE DE * A empresa vencedora é detentora da expectativa do direito em iguais condi¢dées
RECURSOS/CODIGO DE APLICACAO; 001/300.

sonsideran ra efeit libera¢cao;
DATA DA ASSINATURA:14/05/2021. consideranda para efeito.de fberaicdo;

« Os produtos serao fornecidos, conforme definide no edital, na Ata de SRP:

« liberagdo fica adstrita 4 indicagdo de dotagae orgamentdria que sustentard a

despesa, em conformidade com o planejamento realizado para o exercicio

vigente:

e O 6rgGo/ente fard a solicitagao do objeto, conforme sua necessidade e, de

acordo com a disponibilidade de recursos orcamentdrios;

e A Ata de Registro de Precos N° 042/2020 integra este Extrato Parcial, como se nele

estivesse transcrito, para todos os efeitos.

 

 

 

OBSERVACOESII:

[LICITANTE V.MACHADO & CIA LIDA
CNPJ 06.703.805/0001-88 INSC. ESTADUAL | 194054292

ENDERECO AV PRINCESA ISABEL 3/N CEP 64.215-400

_CIDADE PARNAIBA-PI E-MAIL | marcilene.vmachado@hotmail.com |

CONTATO RENATO DOS SANTOS MONTEIRO
CPF 035.955.933-67 | FONE | (86) 33223212  
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NOTIFICACAO INEDITORIAS

 

fact
Pansat

ESTADO DO PIAUl

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA eee
CENTRAL DE LICITAGOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PARNAIBA

NOTIFICAGAO

O MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua ltaina n.° 1434, Bairro Pindorama, CNPJ n.° 06,554.430/0001-31, através
da Comissao Permanente de Licitagao (Grupo |), vem pelo presente NOTIFICAR as empresas
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS EIRELI - CNPJ n® 11.837.518/0001-09, IPELC -
INSTALACOES ELETRICAS, PROJETOS E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - CNPJ n°
03.531.286/0001-20 e GEOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ
n°’ 63,347.371/0001-64, sobre o resultado de HABILITACAO da licitagdo na modalidade

CONCORRENCIA N° 01/2021, cujo objeto é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA OBRAS E SERVICOS DE ILUMINAGAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
PARNAIBA-PI, DE ACORDO COM PLANILHA ORGAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E
TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, HABITAGAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA, onde a Comissdo decidiu
pela INABILITACAO das empresas CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOSEIREL! - CNPJ n°
11.837.518/0001-09, IPELC - INSTALAGOES ELETRICAS, PROJETOS E CONSTRUGAOCIVIL
LTDA - CNPJ n° 03.531.286/0001-20, LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORESLTDA-
CNPJ n° 03.143.714/0001-47 e POTENCIAL ENGENHARIA E SERVIGOS EIRELI - CNPJ n°
31.491,813/0001-55 e pela HABILITACAO da empresa GEOPLAN CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ n° 63.347.371/0001-64, Ocasido em que sera
concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para, querendo, interpor recurso, conforme dispde o art.
109,|, “a” da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores. Com base no art. 109, § 5°, da mesmalei,
informamos que os autos do processo licitatdrio retro citado encontram-se a disposi¢ao dos
interessados na sala da Comissdéo Permanente deLicitagées, na sede da Prefeitura de Parnaiba-

PI, localizada na Rua Itauna, 1434, bairro Pindorama, em Parnaiba - Pl, Parnaiba - Pl, 24 de maio
de 2021. Wellington Mariano Ost Lopes - Presidente da CPL - Grupo|.

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

EMPA-EMPRESA PARNAIBANA DESERVICOS

z (CNPY n° 09.452.44110001-07

si RREERTY Sap Rua. Jodo Emilio Falcao Costa, 155 - Bloco A

Le Banro: Mendonga Clark - CEP: 64.200-120 Fone: 3321-2225

PORTARIA DE DESIGNACAO DE FISCAL DE CONTRATO 001/2021

A PRESIDENTE DA EMPA — Empresa Pamaibana de Servigos, no uso de

suas atribuigdes legais;

CONSIDERANDOo art.67, da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO o que consta mos processos administrativos de n°

00774/2020 e 06/2021

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores ANTONIO DE PAULO DA SILVA SANTOS

matricula n°203, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato n° 172/2020

firmado ENTREa Prefeitura Municipal de Parnaiba CNPJ n°. 06.554.430/0001-

31, através da EMPA — Empresa Pamaibana de Servicos e a empresa F.V.P

da Silva, tendo como objeto: Desentupimento de Fossa dos mercados

publicos.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

en

 

\Morne ral

MARIA DASGRACAS DE MORAHS SOUZA
PrésidentedaE

   
no Our Hlunes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

J 4 EMPA-EMPRESA PARNAIBANADE SERVICOS

a CNPn* 09.452.441/0001-07

Rua. Jodo Emilio Falcao Costa, 155 - Bloco A

Ate Bairro: Mendonca Clark CEP: 64.200-120 Fome: 3321-2225

PORTARIA DE DESIGNACAO DE FISCAL DE CONTRATO 002/2021

A PRESIDENTE DA EMPA — Empresa Pamaibana de Servicos, no uso de

suas atribuigdes legais;

CONSIDERANDOo art.67, da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO que consta no processo administrativo de n° 09/2021

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores ANTONIO DE PAULO DA SILVA SANTOS

matricula n°203, FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO matricula

n°33271 e GABRIEL ANGELO RODRIGUES DE CARVALHO matricula n°191

para exercerem o encargo de Fiscais do Contrato n° 881/2019 firmado

ENTRE a Prefeitura Municipal de Pamaiba CNPJ n°. 06.554.430/0001-31

através da EMPA — Empresa Pamaibana de Servicos, e a empresa G.L.L_E,

tendo como objeto: Locagao de Carro Pipa

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Pamaibg; 4 de Janeiro de 2021.
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MARIA DAS GRACASDE MORAES SOUZA NUNES
\ Preside f
‘SMa das Gragas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

EMPA-EMPRESA PARNAIBANA DESERVICOS

(CNPJ n° 09.452 441/0001-07

eeee Rua. Jodo Emilio Faledo Costa, 155 - Bloco A

Se Bairro: Mendonga Clark - CEP: 64.200-120 Fome: 3321-2225

 

PORTARIA DE DESIGNACAO DE FISCAL DE CONTRATO 003/2021

A PRESIDENTE DA EMPA — Empresa Parnaibana de Servigos, no uso de

suas atnibuicdes legais;

CONSIDERANDO o art.67, da Lei 8.666/93,

CONSIDERANDO 0 que consta no processo administrativo de n° 00437/2021

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores ANTONIO DE PAULO DA SILVA SANTOS

matricula n°203, CARMEM MARIA DA SILVA AGUIAR matricula n°33480-2

para exercerem o encargo de Fiscais do Contrato n° 59/2021 firmados

ENTRE a Prefeitura Municipal de Parnaiba CNPJ n°. 06.554.430/0001-31,

através da EMPA — Empresa Parnaibana de Servicos, e a empresa Impacto

Engenharia, tendo como objeto: Manutengao Predial em mercado publico

Art2° - Esta Portania entra em vigor na data de sua publicagao.

Publique-se, cientifique-se ©Cumpra-se-

  Pamaiba, 27deJaneiro de 2021

(Lome fy
MARIA DAS GRACAS DE MORAESaNUNES

Presidente-da Empa _/~——~
1 jf

Mara das Gragas Moraes Souza Nunes /
Empresa Pamatara Servigns -ENPA.//a

/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

4 EMPA-EMPRESA PARNAIBANA DE SERVICOS

(CNPn° 09,452.44 1/0001-07

seed oe rhage. Rua. Jodo Emilio Falcdo Costa, 155 - Bloco A

FA Bairro: Mendonga Clark - CEP: 64.200-120 Fone: 3321-2225

PORTARIA DE DESIGNACAO DE FISCAL DE CONTRATO 004/2021

A PRESIDENTE DA EMPA — Empresa Pamaibana de Servicos, no uso de

suas atribuicdes legais;

CONSIDERANDO art.67, da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo de n® 80/2021

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores ANTONIO DE PAULO DA SILVA SANTOS

matricula n°203, CARMEM MARIA DA SILVA AGUIAR mairicula n°33480-2

para exercerem o encargo de Fiscais do Contrato n° 150/2021 firmado

ENTRE a Prefeitura Municipal de Paraiba CNPJ n°. 06.554.430/0001-31

através da EMPA — Empresa Parnaibana de Servicos, e a empresa IN

Barbosa Santos EIRELI, tendo como objeto: Manuten¢ao Predial em mercado

publico,

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Publique-se, span27" sé—

Pamaiba, 03 -eeetde 202 i

lugsamy
MARIA DAS GiiAl AS MORAES SOUZA NUNES

—

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

4 EMPA-EMPRESA PARNAIBANADE SERVICOS
(CNPJ n° 09,452.44 1/0001-07

pe aoe tne, Rua. Jodo Emilio Falcdo Costa, 155 - Bloco A
AMatee| Bairro: Mendonga Clark - CEP: 64.200-120 Fone: 3321-2225

PORTARIA DE DESIGNACAO DE FISCAL DE CONTRATO 005/2021

A PRESIDENTE DA EMPA — Empresa Parnaibana de Servicos, no uso de

suas atribuigdes legais:

CONSIDERANDOo art.67, da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO o que consta nos processos administrativos de n° 044/2021

e 032/2021

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores ANTONIO DE PAULO DA SILVA SANTOS

matricula n°203, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato n° 110/2021

firmados ENTRE a Prefeitura Municipal de Parnaiba CNPJ n°

06.554 _430/0001-31, através da EMPA — Empresa Pamaibana de Servicos, e a

empresa Pindorama Comércio e Distribuigao LTDA, tendo como objeto

Aquisi¢ao de Material de Limpeza.

Art2° - Esta Portarnia entra em vigor na data de sua publicacao.

Publique-se, cientifique-sée cumpra-se.

Pamaiba, 22-de Fevereiro de mt

/
AA Aah, i
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MARIA DAS GRAGAS DE MORAES SOUZA NUNES,
‘ Presidente da Emipa

(as Gragas miiaeS oulNuned
Paras de Seni EMR! _—Paste ra

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

EMPA-EMPRESA PARNAIBANA DE SERVICOS

CNPJn° 09.452 441/0001-07

ee ama le Rua. Jodo Emilio Faledo Costa, 155 - Bloco A

LeeTe Banro: Mendonga Clark - CEP: 64.200-120 Fone: 3321-2225

 

PORTARIA DE DESIGNACAO DE FISCAL DE CONTRATO 006/2021

A PRESIDENTE DA EMPA — Empresa Parnaibana de Servicos, no uso de

Suas atribuigdes legais;

CONSIDERANDO0 art.67, da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo de n° 061/2021

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores ANTONIO DE PAULO DA SILVA SANTOS

matricula n°203, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato n° 111/2021

firmado ENTREa Prefeitura Municipal de Parnaiba CNPJ n°. 06.554.430/0001-

31, através da EMPA — Empresa Pamaibana de Servicos e as empresa C.S.

Nascimento, tendo como objeto: Aquisi¢ao de Material de Limpeza.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao

Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Pamaiba, 09 de-Marco de 2021

NuonWVA

MARIA DAS GRACASDE worads SOUZA NUNES
/ ee daEps—_
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA

Prefeito Municipal: FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUZA

Vice-Prefeito: CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA
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Orgéo destinado a divulgacdo dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio e de

outros assuntos de interesse ptblico.

Criado pela Lei Municipal n° 1440, de 04 de marco de 1994.

Responsdaveis: Francisco Fébio da Silva Barros (Secretdrio de Governo)

Lucia de Fétima Duarte Galvéio (Segov)

Maria Luize Cunha Fontele (Gerente de Atos Oficiais)

 

Adalgisa Carvalho de Moraes Souza

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Francisco Fabio da Silva Barros

Secretério de Governo

Francisco Fabricio da Conceicdo

Secretario Municipal da Chefia de Gabinete

Gil Borges dos Santos

Secretario Municipal de Fazenda

Maria de Fétima da Silveira Ferreira

Secretaria Municipal de Educacao

Mauricio Pinheiro Machado Junior

Secretério de Transporte, Transito e da Articulacao

com as Forcas de Seguranca

Ricardo Viana Mazulo

Procurador Geral do Municipio

Antonio Gerivaldo Carneiro Benicio

Secretdrio de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Paulo Eudes Carneiro

Secretadrio Municipal do Setor Primario e Abastecimento - SESPA

Francisco das Chagas Silva de Oliveira

Secretadrio Municipal do Trabalho e Defesa do Consumidor

JoGo Rocha de Oliveira

Presidente do Instituto de Previdéncia Municipal de Parnaiba -

IPMP

Joéo Carlos Guimarées Araiijo

Superintendente de Comunicacdo  

Israel José Nunes Correia

Secretario Imediato do Prefeito

Rafael Costa da Cruz

Ouvidor Geral do Municipio

Anisio Almeida Neves Neto

Superintendente de Planejamento

Arlindo Ferreira Gomes Neto

Superintendente de Cultura

Edrivandro Gomes Barros

Secretadrio de Projetos Especiais e Desenvolvimento Econémico

Joaquim Vidal Araijo

Superintendente de Turismo

Maria das Gracas de Moraes Souza Nunes

Secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Regularizacao Fundidria

Secretaria de Servicos Urbanos e Defesa Civil (interina)

Presidente da Empresa Parnaibana de Servigos - EMPA - (interina)

Carlos Alberto Teles de Sousa

Secretario de Gesttio

Francisco Eudes Fontenele Aragéo

Controlador Geral do Municipio

Leidiane Pio Barros

Secretdrio Municipal de Satide - SESA

José Geraldo Santos Silva

Secretario de Esportes e Lazer

Marcus Vinicius do Carmo Ferreira

Diretor Geral da Escola Parnaibana de Administracado Publica

Zulmira do Espirito Santo Correia

Gestora da Central de Licitagdo e Contratos Administrativos - CLCA

  



 

 

  
 

 

   


