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REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO/REFORMA – 
AMPLIAÇÃO/MEMORIAL ECONÔMICO SANITÁRIO 

 

1. DADOS DO ESTABELECIMENTO 

SIM Nº 

RAZÃO SOCIAL 

NOME FANTASIA 

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

ENDEREÇO/LOCALIDADE 

2. DADOS DO PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL 

NOME 

CPF RG TELEFONE 

 
Ilmo. Sr. (a) Coordenador do SIISPOA-SIM 
 
Às ________ horas do dia _____ do mês de ________________ do ano de _______, eu, acima qualificado (item 2), venho 
requerer a Vossa Senhoria: 
 
 

(    ) Aprovação do Projeto de Construção. 
(    ) Aprovação do Memorial Econômico Sanitário. 
(    ) Aprovação de Reforma/Ampliação. 
(    ) Aprovação de Alteração no Memorial Econômico Sanitário. 
(    ) Aprovação de Complementação do Memorial Econômico Sanitário. 

 
 
Referente ao estabelecimento acima qualificado (item 1), no Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal (SIISPOA-SIM) do município de Pedro Osório, anexando para tanto neste requerimento, os documentos 
necessários, na forma da Lei Municipal nº 1661/1997 (Institui o Serviço de Inspeção Municipal – SIM) e do Decreto Municipal 
nº 5640/2018 e demais legislações referentes ao SIISPOA-SIM do município de Pedro Osório. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Proprietário/Responsável 

pelo estabelecimento 
 

ANEXOS: 

• Memorial econômico sanitário do estabelecimento; 

• Planta de situação e localização; 

• Plantas baixas de todos os prédios e pavimentos, incluindo currais; 

• Plantas de cortes e fachadas;  

• Cópia do comprovante de pagamento da taxa referente; 

• Cópia da certidão de zoneamento ou de mobilidade para a atividade requerida; 

• Declaração de responsabilidade técnica pelo estabelecimento, devidamente preenchida, acompanhada de Anotação 
de Responsabilidade Técnica homologada no Conselho de Classe; 

• Cópia da carteira profissional do responsável técnico pelo estabelecimento; 

• Cópia de CPF e RG do proprietário/responsável do estabelecimento. 
 

Prefeitura Municipal de Pedro Osório 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Serviço de Inspeção Industrial de Sanitária de Produtos de Origem Animal 

SIISPOA-SIM 
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OBSERVAÇÃO: 
 

• Para alteração e complementação do Memorial Econômico Sanitário não há necessidade da apresentação 
novamente dos documentos acima listados, apenas do memorial. 

• Para reforma ou ampliação é necessário apresentar os documentos acima listados, exceto os documentos referentes 
ao responsável técnico e as cópias de CPF e RG do responsável pelo estabelecimento, anexando junto aos 
documentos entregues uma cópia da licença ambiental adequada para o fim. 

RESERVADO AO SIISPOA-SIM 

Parecer do SIISPOA-SIM sobre este documento e seus anexos 

(   ) DEFERIDO (   ) INDEFERIDO 

OBS.: 
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