Prefeitura Municipal de Dumont
Praça Josefina Negri, nº 21 – Dumont – Fone: (0xx16) 3944-9100 – Estado de São Paulo.
LEI N.º 1.678
DE 29 DE MAIO DE 2015.
“Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção
Municipal (SIM) e os procedimentos de inspeção sanitária em
estabelecimentos que produzam produtos de origem suína e
dá outras providências, no Município de Dumont – Estado de
São Paulo”.
ADELINO DA SILVA CARNEIRO, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Dumont aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte...
LEI:
Artigo 1º. Esta Lei institui o Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M.,
subordinado à Vigilância Sanitária e com a finalidade de inspeção e de fiscalização sanitária, dos
produtos de origem suína comestíveis, no Município de Dumont e dá outras providências.
Artigo 2º. O SIM será composto pelo responsável técnico do Setor de
Vigilância Sanitária juntamente com um servidor da Secretaria Municipal da Saúde e um
servidor da Secretaria Municipal da Administração, nomeados por decreto específico para
o ato;
Artigo 3º.

O SIM continuará fiscalizando e inspecionando todos os

produtos e subprodutos derivados de carne suína e afins na área de comercialização, em
consonância com a legislação sanitária em vigor.
Artigo 4º. A fiscalização será feita com estrita observância à
competência privativa estadual ou federal nos seguintes locais:
I-

nos

estabelecimentos comerciais

especializados

e

nas propriedades rurais com

instalações adequadas para a matança dos animais de origem suína e seu preparo, sob
qualquer forma de consumo;
Artigo 5º. Entende-se por estabelecimento de produtos de origem
animal, para efeito desta lei, qualquer instalação ou local nos quais são abatidos ou
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industrializados animais produtores de carnes, bem como onde são recebidos,
manipulados,

elaborados,

transformados,

preparados,

conservados,

armazenados,

depositados, acondicionados, rotulados e embalados com finalidade industrial

ou

comercial, a carne seja de qual tipo for e seus derivados.
Artigo 6º. Será exigida área climatizada para desossa nos açougues
e casa de carnes.
Artigo 7º.

Os produtos, bem como, os animais de origem suína,

deverão ser transportados e armazenados em condições adequadas, para a preservação
de sua sanidade e inocuidade.
Artigo 8º. Compete à Vigilância Sanitária Municipal:
I - observar as normas técnicas estaduais e federais de produção e classificação dos
produtos de origem animal e para as atividades de fiscalização e inspeção dos produtos de
origem animal;
II- executar atividades de treinamento técnico de pessoal envolvido na fiscalização, inspeção
e classificação;
III- criar mecanismos de divulgação junto às redes pública e privada, bem como junto à
população, objetivando orientar e esclarecer o consumidor.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância
Sanitária, exercerá no âmbito de sua competência, a direção única e as atribuições previstas
na Lei Federal nº. 8.080/90, Lei n.º 13.317/99 e legislação sanitária em vigor.
Artigo 9º. É proibido o funcionamento no Município de qualquer estabelecimento
industrial ou entreposto de produtos de origem suína, sem que esteja previamente registrado, na
forma desta lei, e conforme legislação estadual e federal.
Artigo 10.

Para obter o registro no serviço de inspeção o estabelecimento

deverá apresentar o pedido instruído pelos seguintes documentos:
I – requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal;
II - laudo de aprovação prévia do prédio e terreno, realizado de acordo com instruções dadas pela
Vigilância Sanitária;
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III - Licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou estar de acordo com a
Resolução do CONAMA nº 385/2006;
Parágrafo único – Os estabelecimentos que se enquadram na Resolução do CONAMA nº
385/2006 são dispensados de apresentar a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento de
iniciar suas atividades devem apresentar somente a Licença Ambiental Única.
IV - Documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competente que não se opõem
à instalação do estabelecimento.
V - apresentação da inscrição estadual, contrato social registrado na junta comercial e cópia do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou CPF do produtor para empreendimentos
individuais,

sendo

que

esses

documentos

serão

dispensados

quando

apresentarem

documentação que comprove legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos, próprios ou de
uma Figura Jurídica a qual estejam vinculados;
VI - planta baixa ou croquis das instalações, com lay-out dos equipamentos e memorial descritivo
simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água,
sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e resíduos industriais e proteção empregada
contra insetos;
VII - memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados;
VIII - boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água tratada,
cujas características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais;
Artigo 11. A Vigilância Sanitária, através do Serviço de Inspeção Municipal –
SIM, incumbida da inspeção sanitária municipal de produtos de origem animal, deverá coibir o
abate clandestino de animais (suínos) e a respectiva comercialização e/ou industrialização dos
seus produtos, separadamente ou em ações conjuntas com os agentes e fiscais sanitários da
Vigilância Sanitária do Município, podendo para tanto, requisitar força policial.
Artigo 12. Os servidores incumbidos da execução desta lei terão carteira de
identidade pessoal e funcional fornecida pela Vigilância Sanitária, da qual constará, além da
denominação do órgão, o número de ordem, nome, fotografia, cargo, data da expedição e validade.
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Parágrafo Único - Os servidores a que se refere o presente artigo, no exercício de suas funções,
ficam obrigados a exibir a carteira funcional.
Artigo 13. Esta lei deverá ser regulamentada por decreto, no qual se
estabelecerá, entre outras medidas:
I – classificação, funcionamento, registro e higiene dos estabelecimentos.
II – obrigação dos proprietários dos estabelecimentos.
III – inspeção industrial e sanitária de carnes de origem suína.
IV– embalagem e Rotulagem.
V – reinspeção industrial e sanitária dos produtos de origem suína e os exames de laboratório.
Artigo 14. Todas as ações da inspeção, a cargo do Serviço de Inspeção
Municipal – S.I.M., e da fiscalização sanitária serão executadas visando um processo educativo,
sem, no entanto, prejuízo da aplicação de sanções cabíveis.
Artigo 15. As infrações ao disposto nesta lei serão apuradas em processo
administrativo próprio, iniciando com a lavratura do auto de infração.
Parágrafo único. Deverá constar do Auto de Infração a assinatura do autuado, ou na sua ausência
ou recusa a observação correspondente ao fato e a entrega da referida peça fiscal ao protocolo da
Prefeitura para as providências cabíveis.
Artigo 16. Quando apesar da lavratura do auto de infração, subsistir, obrigação
para o infrator dar cumprimento, será feita intimação para que cumpra a obrigação, no prazo de 20
(vinte dias), contados da ciência, sob pena da aplicação das penalidades previstas nesta;
§ 1.º A desobediência para cumprimento da obrigação e da determinação contida na intimação a
que se refere o caput deste artigo, além de sua execução forçada, acarretará na imposição de
multa diária de acordo com os valores correspondentes à classificação da infração, até o exato
cumprimento da prestação, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente.
§ 2.º As multas diárias mencionadas no parágrafo anterior são:
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a) por infração leve 3 UFESP;
b) por infração grave 6 UFESP;
c) por infração gravíssima 15 UFESP.
Artigo 17. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação da peça fiscal
lavrada, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação.
Parágrafo único. Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o processo será julgado por
conselho nomeado para acompanhar o processo administrativo e pelo responsável pelo S.I.M.
Artigo 18. Os fiscais ficam responsáveis pelas afirmações que fizerem nas
peças fiscais lavradas e nos atos decorrentes, bem como os servidores pelas alegações constantes
nos documentos que expedirem, sendo passíveis de punição, por falta grave, em casos de
falsidade ou omissão dolosa.
Artigo 19. Das decisões condenatórias, poderá o infrator apresentar pedido
de reexame, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da condenação. Após, o processo
seguirá o rito do Processo Administrativo Tributário, inclusive, quanto à inscrição do débito em
Dívida Ativa, se for o caso.
Artigo 20. A infração ao disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes
sanções:
I – a advertência formal, notificando o infrator da irregularidade quando este for primário.
II – multa, devendo a mesma ser aplicada em dobro no caso de reincidência. No caso de múltiplas
reincidências a multa será aplicada conforme o número de reincidências registradas pela
fiscalização.
III – apreensão e/ou condenação de matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados de origem
animal e vegetal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que
se destinam, ou forem adulteradas ou falsificadas.
IV – suspensão da atividade que cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária.
V – apreensão dos aditivos e ingredientes não autorizados e/ou adulterados.
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VI – apreensão de rotulagem impressa em desacordo com as condições legais;
VII – interdição total ou parcial do estabelecimento quando a infração consistir na adulteração ou
falsificação habitual do produto ou se verificar, mediante inspeção técnica realizada pelo órgão
competente, a inexistência de condições técnicas e higiênico-sanitárias previstas na legislação
vigente.
VIII – após a terceira reincidência será expedido pelos técnicos do S.I.M, Relatório de Certificação
de Irregularidade Permanente, que será publicado pelo Município na imprensa local e, ensejará o
cancelamento do registro do produto, que estiver em desacordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Agricultura.
§ 1.º Para fins desta lei considera-se reincidência o cometimento de infração à legislação sanitária,
duas ou mais vezes dentro do período de um ano, contado da data da fiscalização.
§ 2.º As multas previstas neste artigo e classificadas abaixo, atingirão o grau máximo, no caso de
artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em conta,
além das circunstâncias agravantes, a situação econômico-financeira do infrator e meios a seu
alcance para cumprir a lei:
a) leves – aquelas em que o infrator for beneficiado por circunstância atenuante;
b) graves – aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;
c) gravíssimas – aquelas em que for verificada a existência de duas ou mais circunstâncias
agravantes.
§ 3.º A suspensão de que trata o inciso IV cessará quando sanado o risco ou ameaça de natureza
higiênico-sanitária ou no caso de franquia de atividade à ação fiscalizadora.
§ 4.º A interdição de que trata o inciso VII poderá ser levantada, após o atendimento das exigências
que motivaram a sanção.
§ 5.º Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo anterior, decorridos 12 (doze)
meses, o registro será automaticamente cancelado.
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§ 6.º Da decisão de cancelamento de registro de produto, caberá recurso, em que será assegurado
o direito à ampla defesa e contraditório, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 7.º As penalidades previstas nos incisos deste artigo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, dependendo da gravidade da infração.
Artigo 21. A pena de multa será cobrada em UFESP, obedecidos aos
seguintes critérios:
I – de 5 UFESP a 10 UFESP nas infrações leves;
II – mais de 11 UFESP a 20 UFESP nas infrações graves;
III – mais de 21 UFESP a 100 UFESP nas infrações gravíssimas.
Artigo 22. As empresas já instaladas terão o prazo de 120 (cento e vinte)
dias para se adequarem a esta Lei, revogando-se as disposições em contrário.
Artigo 23. Casos omissos que vierem a surgir no decorrer do processo
administrativo serão relatados e regulamentados por decreto.
Artigo 24. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Artigo 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Dumont.
Aos 29 de maio de 2015.

Adelino da Silva Carneiro
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na sede da Prefeitura de Municipal, na mesma data, nos
termos do artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Dumont.
Luciene J. Freiria
Chefe Seção
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