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A~S~íNTO: En~aminhu PROPOSIÇÃO pedindo aprovação para \rr 1Nn1'CÀÇÃO que, "f) rqrõ 
cnaçao do Ser\ iço de Inspeção Munic ipa l (S IM)" '. 

re a 

NELSON BRAMBILA, Vereador este que assina, integrante da Bancada do PARTIDO 
SOLIDARIEDADE (SD), com assento neste Poder Legislativo Municipal, vem. respeitosamente. a 
preSença de V. Exa._ na forma regimental. requerer que seja levada à consideração do Colendo Plenário. a 
presente INDICAÇAO , para que apresenta as seguintes 

J U STIFIC ATI VA S: 

A referida INDICAÇÃO, decorre da necessidade de instalação de indús tr ias alimentícias 
e ramos afins em nosso município. criando com isso o serv iço municipal de inspeção e fi scalização de 
produtos de origem animal, atividade importante tanto para a saúde pública como para a privada. 

Além disso, o mais importante de tudo é o estímulo ao processamento regular do:, 
prod utos de ori gem animal e sua comercialização ao Varejo(processar ao varejo embalagens de 100 kg por 
embalagen s de 1. 2 . 5kg ou mais). onde vai gerar maior demanda pelos referid os produtos. aumentando 
sua produção e contratação de pessoa l para sua execução. o que acaba gerando emprego e renda no 
comércio e nas áreas rurai s. 

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) é o órgão responsável pela inspeção e 
fisca lizacão de estabelec imentos que produzem alimentos de origem animal e deri vados. 

' A ação fiscalizadora do SIM é exercida sobre os estabe leci memos que pwduzem 
ai imento:. de origem animal, fiscalizando a origem da matéria-prima, o asse io dos fu11ci l1n:í riL1s t' 
acompanhando a manipulação dos alimentos desde a chegada da matéria-prima até o produto tina!. T:rn1 bé111 
são \ erific adas as cond ições dos equipamentos, estrutu ra do prédio e instalações. 

Diante das justiticativas, espera contar com o apo io dos demais Nobres Pare:, 

SA LA TIR -\l> fNTF.S. Snp11cai n d\, Sul. :?. .., ck h:\ ~rein, (k 2020. 
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1N I AMBJ LA 
1lr Autor (SD). 
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PROJETO DE LEI 

, ,-~ ,, .... (''\~ ---

"Dispõe sobre a criação do Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM) , e dá outras 
providências" . 

LUIS ROGÉRIO LINK, prefeito de Sapucaia do Sul, faço saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu , com fundamento no art. 82 , inc. Ili , da Lei Orgânica 
do Município , Sanciono e promulgo a seguinte: 

LEI 

Art. 1.° Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M, com jurisdição em todo o 
território municipal, conforme Lei Federal N. 0 7.889/89. 

Art. 2.º É estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista 
industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis 
sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados . manipulados, 
recebidos , acondicionados, depositados e em trânsito. 

Art . 3.º É expressamente proibido, em todo o território municipal , a dupl icidade de 
fiscal ização industrial e sanitária em qualquer estabelecimento industrial ou entreposto de 
produtos de origem animal , que será exercida por um único órgão, conforme Lei Federal N.º 
1.283/50. 

Art . 4.º A inspeção sanitária e industrial , conforme art. 1 .º desta Lei , será de 
responsabil idade exclusiva do Médico Veterinário do Município. 

Parágrafo único - O médico veterinário responsável poderá ter equipe que lhe auxilie 
na realização das inspeções. 

Art. · 5.º Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem 
a :mal poderá funcionar no Município, sem que esteja previamente reg istrado no órgão 
c:~petente para a fiscal ização da sua atividade, conforme Lei Federal N.º 7.889/89. 
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público, 
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~:n~; ;Nos cas~s de emergência ,_ e_m que ocorra risco à sa~de ou a~a~tecimento 

constituição Fed P ~ podera contratar especialistas, nos termos do artigo 37, rnc1so IX da 
não superior a 

6 
(era_, para atender aos serviços de inspeção prévia e de fiscalização, por tempo 
seis) meses. 

Parágraf · · -mercado de trabalh O unrco - A re~une_r~~ao dos contr~tados será a nível compatível com o 
0 e dentro das d1sponrb1lrdades financeiras do município. 

Art. 7.º O poder executivo municipal irá publicar, no prazo de até 60 dias, decreto 
regulame~tando as exigências documentais para aprovação do projeto e reg i~tro do 
estabelecimento, bem como as condições higiênico-sanitárias do estabelecimen!~· procedime,n!os 
de abate, ex~mes laboratoriais, localização do estabelecimento e demais dispos1t1vos necessanos 
para a organização, estruturação e funcionamento da inspeção sanitária municipal. 

_ Art. 8.º As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de 
dotaçoes orçamentárias próprias. 

Art . 9.º Revoga-se a Lei N.º 1.683, de 07 de dezembro de 2000. 

Art. 1 O - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, Sapucaia do Sul , 27 de Fevereiro de 2020. 

LUIS ROGÉRIO LINK 
Prefeito Municipal 


