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PORTARIA Nº 022/2022                            São Miguel do Tocantins, 03 de março de 2022. 

 
 

“Designa Servidores Para Compor a Equipe 
do Serviço de Inspeção Municipal-SIM do 
Município de São Miguel do Tocantins, e dá 
outras Providências. ” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, 
Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em 
cumprimento ao disposto no art. 95, inciso IX, da Resolução nº 14/2020, de 14 de 
dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do Município de São Miguel do 
Tocantins/TO, o disposto no Decreto nº 018/2018 (Regulamento do SIM), 
 
 

RESOLVE: 
 
Art.1º- Ficam designados para compor a Equipe do Serviço de Inspeção Municipal-
SIM/POA do Município de São Miguel do Tocantins -TO, conforme art. 74, do Decerto 
nº 018 de 20/04/2018, os servidores abaixo relacionados: 
 
I-  Matricula nº 2201 ANSELMO LUIS FEITOSA DA SILVA- Coordenador 
II-  Matricula nº 2415 ELEILDA DE OLIVEIRA COSTA XAVIER - Assistente Administrativo 
III- Matricula nº 2421 LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA- Agente de Inspeção 
IV- Matricula nº 2684 CAROLINA MURA RAMOS – Inspetor (CRMV nº 33764/TO) 
 
Art. 2º- Os profissionais da Equipe do Serviço de Inspeção Municipal-SIM, portarão 
credencial expedida pelo Poder Executivo Municipal e deverão apresentá-la sempre que 
estiverem no exercício de suas funções. 
 
Art. 3º- Os profissionais da Equipe do Serviço de Inspeção Municipal-SIM, investidos das 
funções fiscalizadoras, serão competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos do 
SIM, expedindo termos e autos referentes ao controle de bens e serviços ao SIM/POA tais 
como: 
Inspeção/reinspeção e fiscalização, lavratura de auto de infração, instauração de 
processo administrativo do SIM, fazer cumprir as penalidades aplicadas e outras 
atividades estabelecidas para esse fim; 
 
Art. 4º- Os profissionais investidos na função fiscalizadora terão poder de polícia 
administrativa adotando a legislação federal, estadual e municipal e as demais normas 
que se referem ao SIM, no que couber. 
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Art. 5º- As autoridades fiscalizadoras quando do exercício de suas atribuições, terão livre 
acesso em todos os locais do Município sujeitos à legislação do SIM em qualquer dia e 
hora, podendo utilizar de todos os meios e equipamentos necessários ficando 
responsáveis pela guarda das informações e sigilo. 
 
Art. 6° -A Equipe do Serviço de Inspeção Municipal-SIM, terá acesso a toda 
documentação necessária ao exercício das atribuições a si conferidas. 
 
Art. 7°-As atribuições dos membros que compõem a Equipe do Serviço de Inspeção 
Municipal-SIM, são as seguintes: 
 
I–Coordenador: 

 Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e seus 
produtos, juntamente com seus auxiliares de inspeção; 

 Realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de produtos de origem animal e 
seus produtos; 

 Proceder a coleta de amostras de água de abastecimento, matérias-primas, 
ingredientes e produtos para análises fiscais; 

 Notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar ou 
embargar estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos;  

 Realizar ações de combate a clandestinidade; 
 Realizar outras atividades relacionadas a inspeção e fiscalização sanitária de 

produtos de origem animal que, por ventura, forem delegadas ao S.I.M.; 
 Garantir capacitação aos auxiliares de inspeção do S.I.M, que estes não tenham 

conflitos de interesses e possuam poderes legais para realizar as inspeções e 
fiscalizações com imparcialidade e independência; 

 Manter estrutura física e recursos humanos adequados a demanda do serviço do 
SIM/POA. 
 
 

II – Inspetor: 
 Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e seus 

produtos; 
 Proceder orientações para a realização do registro sanitário dos estabelecimentos 

de produtos de origem animal e seus produtos; 
 Inspecionar e fiscalizar a água de abastecimento, matérias-primas, ingredientes e 

produtos; 
 Proceder dentro dos regulamentos legais o processo administrativo de notificar, 

emissão dos autos de infração, de apreensão dos produtos, de suspensão, 
interdição, embargo ou cassação de registro de estabelecimentos e produtos; 

 Realizar ações de combate a clandestinidade; e 
 Realizar outras atividades relacionadas a inspeção e fiscalização sanitária de 

produtos de origem animal que, por ventura, forem delegadas ao SIM/POA. 
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III - Agente de Inspeção: 
 Realizar levantamento dos estabelecimentos existentes na comercialização ou 

manipulação dos produtos e derivados de origem animal; 
 Fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal quanto ao cadastro, 

registro e licenciamento obrigatório junto aos órgãos competentes; 
 Fiscalizar instalações para a guarda, pouso e contenção de animais vivos 
 Proceder vistoria nas edificações e equipamentos onde são realizados trabalhos 

industriais de produtos de origem animal; 
 a coleta de amostras de água de abastecimento, matérias-primas, ingredientes e 

produtos para análises fiscais; 
 Notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar, 

embargar e cassar registro de estabelecimentos e produtos; 
 Realizar ações de combate a clandestinidade; 
 Realizar outras atividades relacionadas a inspeção e fiscalização de produtos de 

origem animal, que por ventura forem delegadas ao S.I.M.; 
 Garantir que não tenham conflitos de interesses para realizar as inspeções e 

fiscalizações com imparcialidade e independência. 
 

IV – Assistente administrativo: 
 Efetuar atendimento ao público interno e externo, prestando informações, 

preenchendo documentos, anotando recados para obter ou fornecer informações;  
 Manter o sistema de cadastro atualizado; 
 Redigir ofícios, cartas, memorandos, quadros demonstrativos e outros 

documentos para atender a rotina administrativa;  
 Operar e zelar pelo uso adequado dos equipamentos diversos na execução das 

atividades;  
 Manusear e manter organizado e/ou atualizar arquivos, fichários e outros;  
 Arquivar fichas, boletins, correspondências, relatórios e outros documentos 

administrativos, classificando-os conforme critério pré-estabelecido;  
 Providenciar materiais de expediente observando quantidade, tipo, tamanho e 

demais especificações contidas na requisição para manter o nível de material 
necessário ao setor de trabalho;  

 Organizar, separar, classificar, endereçar e/ou protocolar documentos e 
correspondências, procedendo ao seu arquivamento quando necessário;  

 Atender pessoas e chamadas telefônicas anotando ou enviando recados para obter 
ou fornecer informações;  

 Organizar as cópias xerográficas, montando e encadernando apostilas, manuais, 
blocos e outros;  

 Entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas;  
 Executar outras tarefas que forem delegadas ao SIM/POA.  

 
Art. 8°-As atividades desenvolvidas pela Equipe do Serviço de Inspeção Municipal-SIM, 
serão comunicadas, obrigatoriamente, à Secretaria Municipal da Agricultura 
 
Art.9º- Revoga a portaria nº 190, de 23 de junho de 2021. 
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 Art.10 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Registre- se, Publique –se e Cumpra- se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do 
Tocantins, aos 03 (três) dias do mês de março do ano de 2022. 
   
 
 

 
ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 


