
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, 

CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA E DO AGRONEGÓCIO – SEDESC 

 

Documentos Necessários para solicitar o registro e a inspeção pelo SIM – Serviço de Inspeção 

Municipal de Campo Grande. 

 

Pessoa Jurídica 

a) Requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia e do Agronegócio – SEDESC solicitando o registro e a inspeção 

pelo SIM – Serviço de Inspeção Municipal de Campo Grande; 

b) Licença prévia ou Alvará de Funcionamento e Localização concedida pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR; 

c) Planta baixa com cortes e fachadas da construção (escala 1:100), acompanhada do 

memorial descritivo; 

d) Relação discriminada do maquinário e fluxograma com especificações volumétricas e 

capacidade em energia elétrica; 

e) Registro na junta comercial do Município (fotocópias da constituição e demais atos e 

alterações); 

f) Documento que comprove o domínio, posse ou permissão de uso do terreno; 

g) Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (fotocópia); 

h) Inscrição Municipal emitida pela Secretaria Municipal da Receita. 

Nos estabelecimentos de produtos de origem animal destinado a alimentação humana, é 

necessária, para efeito de registro, a apresentação prévia de boletim oficial de exame de 

água de consumo do estabelecimento, que deve se enquadrar nos padrões 

microbiológicos e físico-químicos. 

Para o registro dos estabelecimentos, será necessário cumprir normas básicas de 

segurança exigidas pelo Grupamento de Bombeiros do Município, licença de caldeira 

expedida pelo Profissional (Engenheiro Mecânico) com Registro no Conselho Regional de 

Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso do Sul – CREA MS 

Será concedido o registro provisório de 6 meses e após vistoria, o registro definitivo com 

revalidação anual. 

Os estabelecimentos que atenderem as normas acima se faz necessário à comunicação ao 

SIM – Serviço de Inspeção Municipal, através da declaração de inicio das atividades e de 

inicio de funcionamento. 


