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"Dispõe sobre a criação do serviço de -

Inspeção Municipal para os produtos de
origem animal, e dá outras providênci-
asll.

EDJAL1lA DE LIMA VALA, Prefeito Munici-
pal da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de são Paulo
no Uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei

Faço saber que a Câmara Mwlicipal da

e Estância Hidromineral de 19uas da Prata, decretou e eu sanciono a:

promulgo a esguin te
L E I:

CAPiTULO I

DA CRIAÇÃO DO S.I.M.P.O.A.
Artigo 12 - Cria-se o Serviço de Ins-

Municipal, que terá como o objetivo a fiscalízação dos Produ--peçao
tos de Origem Animal (SIMPOA).

•
Parágrafo dniao - Os produtos finais

a que se refere esta Lei 66 poderão ser comercializados no munic{-
pio, e Sub-Distritos.

Artigo 22 - são sujeitos a fiscaliza-
ção prevista neste lei;

- Os animais destinados a ~atança,
seus produtos/sub-produtos e matérias primas.

O pescado e seus derivados.
O leite e seus derivados.
O ovo e seus derivados.
O mel e cera de abelhas e seus deri

vados.
Artigo 32 - A fiscalização, de que tr

ta esta lei, far-se-à:
- Nos estabelecimentos industriais es

pecializados, e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer for
ma para o consumo.

- Nos entrepostos de recebimento e di



.~'.

Nas usinas de beneficiamento de lei-
te, nas fábricas de laticinios, nos postos de recebimento, refriger~
ção e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipul~
ção dos seus derivados e nos respectivos entrepostos. Nas proprieda-
des agr!colas que produzem, industrializam e ou comercializam direta
ente seus produtos.

- Nos entrepostos de ovos e nas fábri-
oas de produtos derivados.

•
- Nos entrepostos que, de modo geral,

acabam, manipule, armazenem, conservem ou acondicionem produtos de
rigem animal •

- Nas casas de atacadistas e nos esta-
oelecimentos varejistas.

Artigo 42 ,Sera competente para reali

dednico: A regulamentação,Paragrafo
abrangerá:

A A classificação dos estabelecimen_

Industrial

ar a fiscalização prevista na presente lei, o serviço de Vigilância
anitária do Município em conjunto com a Casa da Agricultura.

Artigo 52 - Na inspeção e fiscalização
e que trata esta lei, a"Secretaria da Saúde, observará, também, as
rescrições estabelecidas pelo Ministlrio da Saúde, relativamente ao
oagulantes, condimentos, corantes, conservadores, antioxidantes, fe
entos e outros aditiVOS utilizados na indústria de produtos de ori-
m animal, elementos e substâncias contaminantes •

Artigo 6Q - O Poder Executivo baixará,
máximo de 120 dias, contados a partir da data de pu
lei, O regulamento e atos complementares sobre Toape-
e Sanit~ria dos estabele~imentos referidos no artigo

dentro do prazo
blicação desta

que trata este dispositivo

-çao
32•

•

tos;
B As condições e exigências para re-

gistro dos estabelecimentos;

6sponsáveis ou prepostos;

C A higiêne dos estabelecimentos;
D As obrigações dos proprietários,

E - A inspeção "Ante e Post Mortem" do
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animais destinados à matança;
F - A inspeção e reinspeção de todos

os produtos, subprodutos e mat'rias primas de origem animal durante:

as diferentes fases da industrialização e dos transportes;
G A fixação de tipos e padrões dos

produtos de origem animal;
H A an~lise de laboratório;
I O trânsito de produtos e sub-pro-

dutos e matJrias primas de origem animal;

•
J - Quaisquer outros detalhes, que se

tornem necessários para maior eficiência dos trabalhos de fiscaliz~
ção sanit~ria.

L - Formação da equipe fiscalizadora
e forma de sua atuação.

Artigo 72 ~ Da composição da Comissão
Coordsnadora e de Elaboração do Código do S.I.M.P.O.A. de Águas da
Prata:

Farão parte desta Comissão, os repre
sentantes das seguintes entidades:

~ 1 Veterinário do Serviço Municipal d
Saúde; 1 Repressntante do Sindicato Rural
Regional que resida no fu~ic!pio;

• - 1 Representante da Casa da Agricul~
ra e ou C.A.M. (Conselho Agrícola Municipal);

1 Representante da Vigilância Sanit,á
ria do tfunicípio e

- 1 Representante da ASSOCIR.
Parágrafo dnico Lei posterior dispo-

á sobre as atribuições e demais competências da Comissão Coordenad£
a do SIMPOA.

Artigo 82 - As autoridades de Saúde PÚ
lica em sua função de policiamento da alimentação, comunicarão aos
rgãos competentes, os resultados das ~lises fiscais que realiza_

ram, se dá mesma resultar apre'ensãó ou condenação dos produtos e sub
rodutos.

Artigo 92 - Os trabalhos e atividades
e fiscalização, serão regidos pelo regime de preços públicos, fixa
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dos pela Prefeit~a-Municipal, que os atualizará sempre que neees----sário e disporá sobre o seu recolhimento.
CAP!TULO H

DAS PENALIDADES

Artigo 102 - Sem pre juizo de responsa-
bilidade penal cab!vel, a infração à premente lei acarretará, isola
da ou comulativamente, as seguintes sanções:

I - Apreensão ou condenaçÃo das maté-
rias-primas, produtos, subprodutos e derivados de origem animal,
quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao
fim que se destinam, Ou forem adulterados;

11 - Advertência•

. '.' "
t • ."

caso. ,111 - Multa, de ate 53 UFIRS - Unidade
Fiscal de Referência, nos casos não compreendidos no inciso anteri-
or,

v - Interdição total ou parcial, do -
estabelecimento, quando a infração consistir na adulteração ou fal-
sificação do produto, ou se verificar mediante inspeção, a inexis-
tência de condições higiênico-sanit~rias adequadas;•
risco ou ameaça de natureza
raça a ação fiscalizadora;

IV - Interdição de atividade que cauae
higiênico-sanitária, ou no caso de emba

~ 12 - As multas previstas neste arti
go, serão agravadas até o grau máximo, nos casos de artif!cio, av-
dil, simulação, descato, embaraço ou resistência a ação fiscal.

A interdição de
ci80 V, pOderá ser levantada, ap68 o atendimento das
motivaram a sanção.

que trata o in
exigênCias que

5 32 - Se a interdição não for levan-
tada nos termos
,

sera efetuada a

,do paragrafo anterior, no prazo de 12
cassação do alvará de funcionamento.

(doze) meses

CAPITULO IH

DO RECOLHIlf.ENTO DAS TAXAS

Artigo 112 - Ficam instituídas taxas

J
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de classificação, inspeção e fiscalização, relativas a produtos de
origem animal. ,Artigo 122 - O valor das taxas sera
determinado em função de múltiplos ou frações do valor nominal de
uma UFIR mensal.

, -e a prestaçao dos serviços.
Artigo 130 o fato gerador das taxas

•

Artigo 142 - O sujeito passivo das ta
xas, 4 a pessoa física Ou jur1dica a quem o serviço seja prestado
posto à disposição, ou o paciente do poder de poLícia, cada vez que

este seja efetivamente exercido.
Artigo 150 - A falta ou insuficiência

de recolhimento de taxas acarretará ao infrator a aplicação de mul-
ta, cujos valores serão regulamentados pela Prefeitura Municipal.

Artigo 162 - Esta Lei entra 8Q vigor
na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.

Frefei tura Municipal da Estância Hidr

mineral de Águas da Prata, aOs dois as do mês de julho de mil nove

. -

-; -
IUL 1993 J;;:-

Prefeito Municipal
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