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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/RJ 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA  

 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – 

S.I.M.P.O.A 

 

PORTARIA Nº 004 , DE 14 DE JULHO DE 2015. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA, no uso 

da atribuição que lhe confere o artigo 79, II da Lei Orgânica do Município de Valença; 

 

Considerando o artigo 7º da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que 

institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, altera 

dispositivos das leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de Julho de 1991, da Consolidação 

das Leis do trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 

1943, da Lei nº 10.189 de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63 de 11 de 

janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317 de 05 de Dezembro de 1996, e 9.841 de 5 de 

Outubro de 1999; e estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e 

favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, no âmbito 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 

Considerando a Resolução CGSIM nº 16, de 17 de Dezembro de 2009, que dispõe sobre 

o procedimento especial para o registro e legalização do Microempreendedor 

Individual; 

 

Considerando a Resolução CGSIM nº 22, de 22 de Junho de 2010, que dispõe sobre as 

regras a serem seguidas quanto às pesquisas prévias e à regulamentação da classificação 

de risco da atividade para a concessão do Alvará de Funcionamento Provisório ou 

Definitivo de empresários e de sociedades empresárias de qualquer porte, atividade 

econômica ou composição societária, no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 44 de 27 de Março de 2012, que dispõe sobre 

regras a serem seguidas quanto à operacionalização da Sala do Empreendedor, às 

pesquisas prévias e à regulamentação da classificação de risco da atividade para 

concessão do Alvará de Funcionamento Provisório ou Definitivo de empresários e de 

sociedades empresárias de qualquer porte, atividade econômica ou composição 

societária, no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, no município de Valença/RJ;  

 

Considerando a Lei Municipal nº 2.827 de 26 de Novembro de 2014, que cria o Serviço 

de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal do Município de Valença/RJ 

(SIMPOA); e 

 

Considerando o artigo 12 do Decreto Municipal nº 22 de 20 de Março de 2015, que 

aprova o Regulamento da Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal 

do Município de Valença, resolve: 

 



PUBLICADO EM: BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, EDIÇÃO Nº 706 DE 

15/09/2015; p. 10. 

 

Art. 1º Instituir o “TÍTULO DE REGISTRO” a ser emitido pelo Serviço de Inspeção 

Municipal de Produtos de Origem Animal – SIMPOA, na forma do artigo 12 do 

Decreto Municipal nº 22 de 20/03/2015, que aprova o Regulamento da Inspeção 

Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal do Município de Valença. 

 

§1º -  “TÍTULO DE REGISTRO” é o documento definitivo emitido pela autoridade 

competente do SIMPOA, que certifica que a empresa está registrada no Serviço de 

Inspeção Municipal – SIM, do município de Valença. 

 

§2º - Fica facultado, ao SIMPOA, a emissão do “TÍTULO DE REGISTRO 

PROVISÓRIO”, aos estabelecimentos cujo proprietário esteja cadastrado na condição 

de microempreendedor individual e apresente certificado da condição de 

microempreendedor individual com Termo de Ciência e Responsabilidade com efeito de 

Alvará de Licença e Funcionamento Provisório, caso que será apreciado pelo SIMPOA. 

 

§3º - Na ocasião da emissão do “TÍTULO DE REGISTRO PROVISÒRIO”, previsto no 

parágrafo anterior, será determinada a validade de 180 dias, podendo ser prorrogado por 

igual período, a critério do SIMPOA, para cumprimento das exigências que se fizerem 

necessárias.  

 

§4º - Não será concedido o “TÍTULO DE REGISTRO PROVISÓRIO” nos casos em 

que o estabelecimento apresentar pendências de ordem higiênica sanitária, constatado 

por técnico do Serviço de Inspeção Municipal, no qual comprometa a segurança 

alimentar. 

  

Art. 2º Não satisfeitas às exigências poderá o SIMPOA suspender o “TÍTULO DE 

REGISTRO PROVISÓRIO” e interditar o estabelecimento até o cumprimento das 

exigências pendentes.   

  

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 

14 de Julho de 2015, revogadas as disposições em contrário.  

 

 

Valença, 14 de Julho de 2015  

 

 

 

 

 

 

Carlos Aberto Duque Gomes 

Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária 

 

 

 

 

 

Álvaro Cabral da Silva 

Prefeito Municipal 

 


