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Lei Complementar n.° 47/2010
PUBLICADO
Municipal de Sào Félix <k> Xingu-PA
CNPJ03.704.17ftQQtJ

Secretária

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL - SIM/SÃO FÉLIX DO XINGU E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal em exercício de São Félix do Xingu, Estado'do
Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova
e Ela sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO l
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°. Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal de Produto de
Origem Animal de São Felix do Xingu, Estado do Pará - SIM/SÃO FELIX DO
XINGU, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
§ 1°. O serviço de inspeção Municipal de produtos de Origem Animal
de São Felix do Xingu será designado, sempre que conveniente pela sigla
SIM/SÃO FÉLIX DO XINGU.
§ 2°. O Serviço de Inspeção Municipal SIM/SÃO FÉLIX DO XINGU será
composto por profissionais habilitados com capacitação técnica, tantos quantos se
fizerem necessários.
Art. 2°. Ficam obrigados à prévia Inspeção Industrial e Sanitária e ao
Certificado de Registro e Alvará de Registro no Serviço de Inspeção Municipal de
Produtos de Origem Animal de São Félix do Xingu respectivamente, todos os
produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis assim como os
estabelecimentos instalados no Município de São Felix do Xingu que produzam
matéria prima, abatam, manipulem, beneficiem, transformem, industrializem,
fracionem, preparem, transportam, acondicionam ou embalem produtos de origem
animal, adicionados ou não de produtos de origem vegetal, suscetíveis de
comercialização exclusiva no município de São Felix do Xingu.
§ 1°. Estão sujeitos às rotulagens no SIM/SÃO FELIX DO XINGU, todos
os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, que tenham sido de
alguma forma beneficiados e/ou transformados nos termos do presente artigo.
§ 2°. O alvará de Registro dos estabelecimentos será válido enquanto
satisfizer as exigências legais, e o Certificado de Registro dos produtos de origem
animal, terão validade de até 05 (cinco) anos, ambos devendo ser renovados nos
termos de regulamentação a ser editada pelo Poder Executivo.
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§ 3°. Executam-se da aplicação da presente lei, as lanchonetes, bares,
restaurantes e similares bem como os estabelecimentos varejistas que não
trabalhem com sistema de auto-serviço de produtos de origem animal fracionados.
Parágrafo Único. Entende-se por auto-serviço o sistema de
comercialização de produtos de origem animal fracionados, manipulados e
embalados na ausência do consumidor e que fiquem expostos a disposição dos
clientes.
Art. 3°. Os estabelecimentos de produtos de origem animal deverão ter
seus projetos arquitetônicos e/ou layout, analisados e vistoriados pelo setor
competente nos termos de sua regulamentação.
Art. 4°. O estabelecimento processador de alimentos de origem animal
deverá registrar-se no órgão Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
mediante formalização de pedidos instruídos pelos seguintes documentos:
a)
requerimento dirigido a autoridade de agricultura do Município
solicitando o laudo prévio de instalação, o registro e inspeção no serviço de
Inspeção Municipal.
b)
registro no Cadastro Geral de Contribuintes do ICMS ou
Inscrição do Produtor Rural na Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 5°. O estabelecimento processador de alimentos manterá livro
oficial, onde serão registradas as informações, recomendações e visitas ao serviço
de inspeção municipal objetivando o controle Sanitário e a melhoria na qualidade
da produção.
Parágrafo Único. O Serviço de Inspeção Municipal poderá estabelecer a
seu critério as análises rotineiras necessárias para cada produto processado sem
ónus para os produtores, bem como coletar novas amostras e repetir as análises
que julgar convenientes.
Art. 6°. O estabelecimento processador de alimentos manterá em
arquivo próprio, sistema de controle quê permita confrontar, em qualidade e
quantidade, o produto processado com lote que lhe deu origem.
Art. 7°. Cada tipo de produto deverá ter fórmula e descrição do
processo de industrialização registrada em separado junto ao Serviço de Inspeção
Municipal - SIM/SÃO FELIX DO XINGU, e opcionalmente ao Ministério da
Agricultura, respeitando a legislação vigente.
Art. 8°. As instalações do estabelecimento processador de alimentos
obedecerão preceitos mínimos de construção recomendados pelo Serviço de
Inspeção Municipal, observando os termos de regulamentação a ser editado pelo
Poder Executivo.
Art. 9°. São consideradas infrações a presente lei, além das previstas
em regulamentos específicos do Poder Executivo:
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1. desrespeitar ou desacatar a autoridade de inspeção, exercício de
suas atribuições legais;
II. obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes
no exercício de suas funções;
III. descumprir intimações expedidas e/ou atos emanados das
autoridades sanitárias competentes;
IV. transgredir outras normas legais e regulamentares relativas e
estabelecimentos e produtos de origem animal,
Art. 10. Nos casos em que a irregularidade exigir a pronta ação de
autoridade fiscalizadora para proteção de saúde pública e/ou de consumidor ou
ainda para o cumprimento de norma legal ou determinação judicial, serão
efetuadas, de imediato, medidas preventivas de apreensão temporária ao produto
e/ou animal em questão, inutilização, suspensão de atividade e interdição sobre
produtos, substâncias, equipamentos e utensílios utilizados no processo produtivo,
estabelecimentos ao outros, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
CAPITULO II
DAS PENALIDADES
Art. 11. Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à
presente Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguinte sanções:
I.
apreensão ou condenação das matérias primas, produtos,
subprodutos, e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições
higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou foram adulteradas;
II.
advertências escritas, quando o infrator for primário e não tiver
agido com dolo ou má fé;
III.
multa de até 600 UFMSFX (Unidade Fiscal do Município) ou outro
índice que vier a substituí-la, nos casos não compreendidos no parágrafo anterior;
IV.
interdição de atividades que cause risco ou ameaça de natureza
higiênico-sanitárias, ou no caso de embaraço a ação fiscalizadora;
V.
interdição total ou parcial, do estabelecimento, quando a infração
consistir na adulteração ou falsificação do produto, ou se verificar mediante
inspeção, a inexistência de condições higiênico-sanitárias;
VI.
o estabelecimento que sofrer qualquer penalidade poderá recorrer à
própria Comissão do SIM/SÃO FELIX DO XINGU, em segunda Instância à
Procuradoria e em última ao Prefeito.
§ 1°. As multas previstas neste artigo serão agravadas até o grau
máximo, nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou
resistência a ação fiscal.
§ 2°. A interdição de que trata o inciso V poderá der levantada, após o
atendimento das exigências que motivaram a sanção.
§ 3°. Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo anterior
no prazo de 06 (seis) meses será efetuado o cancelamento do alvará de
funcionamento.
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CAPITULO III
DO RECOLHIMENTO DAS TAXAS
Art.12. Ficam instituídas taxas de classificação, inspeção e fiscalização
relativas a produtos de origem animal.
Art. 13. O valor das taxas será determinado em números de UFMSFX
(Unidade Fiscal do Município) ou outro fator que venha a substituí-la, a ser
determinada anualmente, no início do exercício pela Prefeitura Municipal com
anuência da Câmara de Vereadores.
Art. 14. O fato gerador da taxas é a prestação de serviços.
Art. 15. O sujeito passivo das taxas é a pessoa física ou jurídica a quem
o serviço seja prestado, ou o paciente do poder de polícia, cada vez que esse seja
efetivamente exercido.
Art. 16. A falta ou insuficiência de recolhimento de taxas acarretará ao
infrator a aplicação de multa, cujos valores serão regulamentados pela prefeitura
Municipal através de Decreto.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. Na falta ou omissão de regulamento próprio municipal aplicamse subsidiárias ou supletivamente, no que couber, as normas Estaduais e
Federais afins.
Art. 18. A presente Lei deverá ser amplamente divulgada para que haja
a necessária adequação dos comerciantes.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor em 01.08.2010.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Felix do Xingu, aos vinte e dois
dias do mês de junho de 2010.
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