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LEI 2407 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Altera a lei n° 814, de 03 de Julho de 1995, dando novo

regramento ao Service de Inspe~ao Municipal - SIM, no

Municipio de Planalto, e dol outras provldenclas,

A cAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDE PLANALTO, Estado do Parana, APROVOU, e Eu,

Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte:

Art. 111Esta lei altera a lei n2814, de 03 de Julho de 1995, para dar novo regramento ao

Service de Inspe~ao Municipal - SIM, fixando norm as de inspe~ao e flscallzacao sanitaria em

estabelecimentos que produzam produtos de origem animal, e da outras provldenclas,

Art. 211A lei n2 814, de 03 de Julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte sumula:

"Dispoe sobre 0 Sistema de Inspe~ao Municipal - SIM, no

municipio de Planalto, e sobre os procedimentos de inspe~ao e

fiscaliza~ao sanitaria em estabelecimentos que produzam

produtos de origem animal, e da outras provldencias."

Art. 311A lei n2 814, de 03 de Julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte redacao:

Art. 1° - Esta lei fixa norm as de inspe~ao e de flscalizacao sanitaria, no Municipio de

Planalto, para a lndustrlahzacao, 0 beneficiamento e a comerclallzacao de produtos de

origem animal, cria 0 Servico de Inspe~ao Municipal- SIM e da outras provldenclas,
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Paragrafo unico - Esta Lei esta em conformidade a Lei Federal N" 9.712/1998, ao Decreto

Federal N" 5.741/2006 e ao Decreto N" 7.216/2010, que constituiu e regulamentou 0

SistemaUnificado de Aten~ao a SanidadeAgropecuarla (Suasa).

Art. 2° - A Inspe~ao Municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma

permanente ou peri6dica.

§ 1° - A inspecao deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos

estabelecimentos durante 0 abate dasdiferentes especlesanimais.

fit I - Entende-sepor especlesanimais de abate, os animais dornestlcos de produ~ao, silvestres

e ex6ticos criados em cativeiros ou provenientes de areas de reserva legal e de manejo

sustentavel,

§ 2° - Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei a inspe~aosera executada de forma

peri6dica.

I - os estabelecimentos com inspecao peri6dica terao a frequencia de execucaode inspecao

estabelecida em normas complementares expedidos por autoridade competente da

secretaria municipal de agricultura, considerando 0 risco dos diferentes produtos e

processos produtivos envolvidos, 0 resultado da avaliacao dos controles dos processos de

produ~ao e do desempenho de cada estabelecimento, em fun~ao da implementacao dos

programas de autocontrole.

§3" - A lnspecaosanitaria se dara:

I - nos estabelecimentos que recebem animais, materlas-prirnas, produtos, subprodutos e

seusderivados, de origem animal para beneficiamento ou lndustrtallzacao:

II - nas propriedades rurais fornecedoras de materlas-prlmas de origem animal, em carater

complementar e com a parceria da defesa sanitaria animal, para identificar as causas de

problemas sanltarlos apurados na materia-prima e/ou nos produtos no estabelecimento

industrial.

§4° - Caberaao Servicede Inspe~aoMunicipal de Planalto a responsabilidade das atividades

de lnspecaosanitaria.
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Art. 3° - Osprincfpios a serem seguidosno presente regulamento sao:

I - Promover a preservacao da saude humana e do meio ambiente e, ao mesmo tempo, que

nao implique obstaculo para a instala~ao e legaliza~aoda agrolndustria rural de pequeno

porte;

11- Ter 0 foco de atua~aona qualidade sanitaria dos produtos finais;

III - Promover 0 processo educativo permanente e continuado para todos os atores da

cadeia produtiva, estabelecendo a dernocratlzacao do service e assegurando a maxima

participa~ao de govemo, da sociedade civil, de agroindustrlas, dos consumidores e das

comunidades tecnica e cientifica nos sistemasde inspecso.

Art. 4°- A Secretaria de Agricultura do Municipio de Planalto podera estabelecer parceria e

cooperacao tecnlca com municfpios, Estado do Parana e a Uniao poderao participar de

cons6rcio de municipios para facilitar 0 desenvolvimento de atividades e para a execucaodo

Servico de Inspe~ao sanitaria em conjunto com outros municipios, bem como podera

solicitar a adesaoao Suasa.

Panigrafo unlco - Ap6s a adesao do SIM ao Suasaos produtos inspecionados poderao ser

comercializados em todo 0 territ6rio nacional, de acordo com a legisla~aovigente.

Art. 5° - A fiscaliza~ao sanitaria refere-se ao controle sanltario dos produtos de origem

animal ap6s a etapa de elaboracao, compreendido na armazenagem, no transporte, na

distribui~ao e na comerctallzacao ate 0 consumo final sera de responsabilidade da Secretaria

da Saude do Municfpio de Planalto, incluidos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e

similares, em conformidade ao estabelecido na Lei no 8.080/1990.

Panigrafo unlco - A inspe~ao e a fiscaliza~ao sanitaria serao desenvolvidas em sintonia,

evitando-se superposicoes, paralelismos e duplicidade de inspe~ao e fiscaliza~ao sanitaria

entre os 6rgaos responsavelspelos servicos.
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Art. 6· - 0 Service de Inspe~ao Municipal respeitara as especificidades dos diferentes tipos

de produtos e das diferentes escalas de producao, Regulamentado por Decreto Municipal.

Art. 7· - Sera constituido um Conselho de tnspecao Sanitaria com a parnctpacao de

representante da Secreta ria Municipal de Agricultura e da Saude, Representante do

legislativo, dos agricultores e dos consumidores para aconselhar, sugerir, debater e definir

assuntos ligados a execucao dos services de inspe~ao e de flscalizacao sanitaria e sobre

cria~ao de regulamentos, normas, portarias e outros .

••
Art. S· - Sera criado um sistema unlco de lnformacces sobre todo 0 trabalho e

procedimentos de inspe~ao e de fiscaliza~ao sanitaria, gerando registros auditavels,

Paragrafo unico - serae de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e da Secretaria da

Saude, a alimenta~ao e manutencao do sistema untco de lnformacoes sobre a inspe~ao e a

fiscaliza~ao sanitaria do respectivo municipio.

Art. g. - Para obter 0 registro no service de inspe~ao 0 estabelecimento devera apresentar 0

pedido instruido pelos seguintes documentos:

1- requerimento simples dirigido ao responsavel pelo service de inspe~ao municipal;

II -Iaudo de aprovacao previa do terreno, realizado de acordo com lnstrucoes baixadas pela

Secreta ria Municipal de Agricultura;

III - ucenca Ambiental Previa emitida pelo 6rgao Ambiental competente ou estar de acordo

com a Resolu~ao do CONAMA no 385/2006;

Paraigrafo unico - Os estabelecimentos que se enquadram na Resolu~ao do CONAMA n!!

385/2006 sac dispensados de apresentar a tlcenca Ambiental Previa, sendo que no

momenta de iniciar suas atividades devem apresentar somente a ucenca Ambiental Unica.

IV - Documento da autoridade municipal e 6rgao de saude publica, a Vigilancia Sanitaria e a

Tributa~ao, que nao se opoem a instala~ao do estabelecimento.

V - apresentacao da inscri~ao estadual, contrato social registrado na junta comercial e c6pia

do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, ou CPF do produtor para

empreendimentos individuais, sendo que esses documentos serao dispensados quando
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apresentarem docurnentacao que comprove legalizacao fiscal e tributarla dos

estabelecimentos, proprlos ou de uma FiguraJuridica a qual estejam vinculados;

VI - planta baixa ou croquis das lnstalacoes, com lay-out dos equipamentos e memorial

descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de abastecimento

de agua, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e residuos industriais e

protecao empregada contra insetos;

VII - memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrao de higiene a serem

adotados;

• VIII - boletim oficial de exame da agua de abastecimento, caso nao disponha de agua

tratada, cujas caracteristicas devem se enquadrar nos padroes mlcrobtologlcos e quimicos

oficiais;

§1" - Tratando-se de agrolndustria rural de pequeno porte as plantas poderao ser

substituidas por croquis a serem elaborados por engenheiro responsavel ou tecnlcos dos

Servic;osde ExtensaoRural do Estadoou do Municipio.

§2° Tratando-se de aprcvacao de estabelecimento ja edificado, sera realizada uma lnspecao

previa dasdependencias industriais e socials,bem como da aguade abastecimento, redes de

esgoto, tratamento de efluentes e situac;aoem relac;aoao terreno.

• Art. 10° - 0 estabelecimento podera trabalhar com mais de um tipo de atividade, devendo,

para isso, prever os equipamentos de acordo com a necessidade para tal e, no caso de

empregar a mesma linha de processamento, devera ser concluida uma atividade para depois

iniciar a outra.

Parcigrafo unico - 0 Servic;o de Inspec;ao Municipal pode permitir a utilizac;llo dos

equipamentos e lnstalacoes destinados a fabncacao de produtos de origem animal, para 0

preparo de produtos industrializados que, em sua composicao principal, nao haja produtos

de origem animal, mas estes produtos nao podem constar impressosou gravados, os

carimbos oficiais de inspeC;aoprevistos neste Regulamento, estando os mesmos sobre

responsabilidade do orgllo competente.
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Art. 11° - A embalagem produtos de origem animal devera obedecer as condlcoes de

higiene necessarlas a boa conservacao do produto, sem colocar em risco a saude do

consumidor, obedecendo as norm as estipuladas em legisla~ao pertinente.

Paragrafo Unico - Quando a granel, os produtos serao expostos ao consumo acompanhados

de folhetos ou cartazes de forma bem visivel, contendo lnformacoes previstas no caput

deste artigo.

Art. 12° - Os produtos deverao ser transportados e armazenados em condlcoes adequadas

para a preservacao de sua sanidade e inocuidade.

Art. 13° - A materia-prima, os anima is, os produtos, os subprodutos e os insumos deverao

seguir padroes de sanidade definidos em regulamento e portarias especificas.

Art. 14° - Serao editadas norm as especificas para venda direta de produtos em pequenas

quantidades, conforme previsto no Decreto Federal no S.741/2006.

Art. 15° - Os recursos financeiros necessaries a implementacao da presente Lei e do Service

de Inspe~ao Municipal serao fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de

Agricultura, constantes no Orcamento do Municipio de Planalto.

Art. 16° - Os casas omissos ou de duvldas que surgirem na execucao da presente Lei, bem

como a sua regulamentacao, serao resolvidos atraves de resolucoes e decretos baixados

pel a Secretaria Municipal de Agricultura, depois de debatido no Conselho de lnspecao

Sanitaria.

Art. 4lI 0 Poder Executivo regularnentara a Lei n2 814, de 03 de Julho de 1995, no prazo de

noventa dias, a contar da data da publica~ao desta Lei.

Art. 51!Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos onze dias do mes de

dezembro de dois mil e dezoito.

~ -- ~~~~
1NACI~JosfWERLE

PREFEITO MUNICIPAL

•

•

mailto:planalto@rline.com.br

