
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

LEI N° 5266, DE 18 DE JULHO DE 2017.
(Poder Executivo)

ALTERA O §2º DO ARTIGO 2º DA LEI 4.814, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2011, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO
DE INCENTIVOS ECONÔMICOS E FISCAIS À EMPRESA
CONFRIMAQ  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  PARA FRIGORÍFICOS
LTDA.,  COM BASE NAS LEIS  Nº.  3.276/97,  3.340/98  E
4.360/06.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de
suas atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica
do  Município,  faz  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  ele
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. O § 2º do artigo 2º da Lei nº 4.814, de 21 de setembro
de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 2º (…)
§  2º  A  cláusula  de  inalienabilidade,  prevista  no  parágrafo
anterior,  fica  suspensa exclusivamente  para garantia  perante
instituições  financeiras,  para  obtenção  de  financiamento
necessário  à  implementação,  ampliação  ou  fomento  da
atividade empresarial. (N.R)
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.263 DE 30 DE JUNHO DE 2017.
( Poder Executivo l)

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
E  OS  PROCEDIMENTOS  DE  INSPEÇÃO  SANITÁRIA
DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de
suas atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica
do  Município,  faz  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º  Esta  Lei  fixa  normas  de  inspeção  e  de  fiscalização
sanitária  ,  no  Município  de  Passo  Fundo,  para  a
industrialização  e  o  beneficiamento  de  produtos  de  origem
animal  e cria o  Serviço de Inspeção  Municipal –  SIM,   de
competência  do  Município,  nos  termos  da  Lei  Federal  Nº
7889/89 de 23 de novembro de 1989.
Art.2º  Fica criado o Serviço  de Inspeção  Municipal -  SIM,
vinculado a Secretaria do Interior,  destinado à inspeção e a
fiscalização  sanitária  de  produtos  de  origem  animal,
produzidos, beneficiados ou industrializados no Município de
Passo Fundo.
§1º A responsabilidade pela Inspeção dos Produtos de Origem
Animal  será  da  equipe  técnica  da  Secretaria  do  Interior,
através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que poderá
se assessorar de outros profissionais e entidades, da Secretaria
Estadual da Agricultura Pecuária e Agronegócio (SEAPA), do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA)
mediante a realização de convênios.
§2º A criação do SIM visa, oferecer um serviço preventivo de
saúde pública  no combate  à  incidência  de zoonoses e  toxi-
infecções  alimentares,  combate  ao abigeato,  e  cumprimento
das normas relativas às condições gerais para funcionamento
das pequenas e médias agroindústrias de produtos de origem
animal para abastecimento local, previsto na Portaria Nº 85 de
24 de junho de 1988, do Ministério da Agricultura.
Art.3º  Compete  ao  Serviço  de  Inspeção  Municipal  -  SIM
inspecionar e fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias
municipais,  estaduais  e  federais  aplicáveis  à  produção,  ao
beneficiamento  ou à industrialização de produtos de origem
animal  e, especialmente:
I  -  manter  inventário  atualizado  dos  estabelecimentos
produtores,  beneficiadores,  Industrializadores  ou



comercializadores  de  produtos  de  origem  animal  no
Município, com registros das Inspeções ou fiscalizações neles
realizadas;
II - controlar o cumprimento das condições e exigências para o
registro  de  estabelecimentos  produtores,  beneficiadores,
industrializadores ou comercializadores de produtos de origem
animal no Município;
III  -  controlar  as  condições  higiênicas,  sanitárias  e
tecnológicas,  de  produção,  manipulação,  beneficiamento,
industrialização,  armazenamento,  embalagem  transporte  e
comércio  de  produtos  de  origem  animal,  respectivos
subprodutos e derivados;
IV - proceder a inspeção "ante" e "post mortem" dos animais
destinados  ao  abate;  a  Inspeção  e  fiscalização  do  rebanho
leiteiro; a Inspeção e fiscalização dos produtos, subprodutos e
matérias-primas  de  origem  animal,  equipamentos  e
maquinários  utilizados  durante  as  diferentes  fases  de
produção,  beneficiamento  ou  industrialização;  a  Inspeção  e
fiscalização da manipulação e do transporte dos produtos de
origem animal;
V - controlar as condições técnicos sanitários dos locais ou
estabelecimentos  em  que  são  produzidos,  preparados,
manipulados,  beneficiados,  acondicionados,  armazenados,
transportados e distribuídos produtos de origem animal, e, das
pessoas que nos mesmos atuam;
VI  -  velar  pela  padronização  dos  produtos  produzidos,
beneficiados e industrializados, de origem animal, de sorte a
obedecerem a  legislação  pertinente,  assim  como  velar  pela
utilização  de  rótulos  identificadores,  e  pelo  respeito  à
legislação aplicável, no que refere ao respectivo conteúdo;
VII - realizar a carimbagem dos produtos de origem animal,
com  o  símbolo  do  Serviço  de  Inspeção  Municipal  -  SIM,
atestando as inspeções realizadas;
VIII  - proceder a inspeções e reinspeções quando localizada
qualquer infração às normas de higiene e saúde;
IX  -  exigir,  quando  necessário,  análises  laboratoriais
toxicológicas,  microbiológicas,  fisioquímicas,  enzimáticas,
dos  caracteres  organolépticos,  e  o  que  mais  cabível,
relativamente a matéria-prima ou produtos finais;
X  -  controlar  o  uso  de  aditivos  na  produção,  no
beneficiamento e na industrialização dos produtos de origem
animal e respectivos subprodutos e derivados;
XI  -  opinar  sobre  os  projetos  de  edificação,  reforma  ou
instalação  de  estabelecimentos  destinados  a  produção,  ao
beneficiamento  ou a industrialização de produtos de origem
animal no Município;
XII - fazer uso de todos os recursos disponíveis na legislação
municipal,  estadual  ou  federal,  de  sorte  a  cumprir  com
eficiência  as  normas  sanitárias  aplicáveis  à  produção,  ao
beneficiamento  ou  a  industrialização   produtos  de  origem
animal no Município;
XIII  -  promover  processo  educativo  permanente  para  os
produtores,  beneficiadores  ou industrializadores  de produtos
de  origem  animal,  assim  como  parcerias  de  cooperação
técnica com outros entes da Federação;
XIV - promover treinamento técnico do pessoal envolvido na
fiscalização, inspeção, classificação e produção dos produtos e
subprodutos de origem animal;
XV  -  manter  mecanismos  permanentes  de  divulgação  e
esclarecimentos junto às redes públicas e privadas, bem como
junto à população, de sorte a garantir  a plena orientação do
consumidor  sobre  a  produção,  o  beneficiamento  ou  a
industrialização de produtos de origem animal.
Parágrafo único. Serão inspecionadas e fiscalizadas quaisquer
instalações  ou  locais  em  que  sejam  produzidos,  recebidos,
manipulados,  elaborados,  transformados,  beneficiados,
preparados,  conservados,  armazenados,  depositados,



acondicionados, embalados ou rotulados produtos de origem
animal com finalidade industrial.
Art.  4º  O  Serviço  de  Inspeção  Municipal  -  SIM  será
coordenado por  profissional  médico  veterinário,  e  realizado
por fiscais municipais.
Art. 5º A Inspeção Municipal, depois de instalada, pode ser
executada de forma permanente ou periódica.
§  1º  A  inspeção  deve  ser  executada,  obrigatoriamente,  de
forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das
diferentes espécies animais.
§  2º  Nos  demais  estabelecimentos  previstos  nesta  Lei  a
inspeção será executada de forma periódica.
§3º  Entende-se  por  espécies  animais  de  abate,  os  animais
domésticos  de  produção,  silvestres  e  exóticos  criados  em
cativeiros  ou  provenientes  de  áreas  de  reserva  legal  e  de
manejo sustentável.
Art.6º  A inspeção sanitária se dará:
I  -  nos  estabelecimentos  que  recebem,  animais,  matérias-
primas,  produtos,  subprodutos  e  seus  derivados,  de  origem
animal para beneficiamento ou industrialização;
II - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas
de origem animal, em caráter complementar e com a parceria
da  defesa  sanitária  animal,  para  identificar  as  causas  de
problemas  sanitários  apurados  na  matéria-prima  e/ou  nos
produtos no estabelecimento industrial.
Art. 7º A fiscalização sanitária referente ao controle sanitário
de  produtos  de  origem  animal  em  estabelecimentos  que
realizem  comércio  direto  ao  consumidor  final,  nas  casas
atacadistas e estabelecimentos varejistas,  será realizada pelo
Núcleo  de  Vigilância  Sanitária,  da  Secretaria  de  saúde,
incluindo  restaurantes,  mercados,  supermercados,  açougues,
bares e similares, em conformidade com o estabelecido na Lei
nº 8.080/1990.
§ 1º  A inspeção realizada pelo SIM nas casas atacadistas e
estabelecimentos  varejistas,  somente  funcionará  em  caráter
supletivo, sem prejuízo à fiscalização da Vigilância Sanitária,
e quando realizada pelo Serviço de Inspeção Municipal terá
por  objetivo  verificar  a  existência  de  produtos  de  origem
animal  sem  procedência,  de  procedência  irregular  para
comércio  dentro  do  município  de  Passo  Fundo,  ou  ainda
realizar a reinspeção dos produtos de origem animal quando
necessário.
§2º A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas
em  sintonia,  evitando-se  superposições,  paralelismos  e
duplicidade  de  inspeção  e  fiscalização  sanitária  entre  os
órgãos responsáveis pelos serviços.
Art.  8º  Sem  prejuízo  da  responsabilidade  penal  cabível,  a
infração à legislação referente aos produtos de origem animal
acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
I  -  advertência,  quando o  infrator  for  primário  e  não  tiver
agido com dolo ou má fé;
II  -  multa  de  até  500  (quinhentos)  Unidades  Fiscais
Municipais - UFMs, nos casos não compreendidos no inciso
anterior;
III  -  apreensão  e/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 forem adulterados;
IV -  suspensão de atividade  que cause risco ou ameaça  de
natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço à ação
fiscalizadora;
V - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a
infração  consistir  na adulteração ou falsificação  habitual do
produto ou se verificar,  mediante  inspeção técnica realizada
pela  autoridade  competente,  a  inexistência  de  condições
higiênico-sanitárias adequadas.



§ 1º As multas  previstas  neste artigo serão agravadas até o
grau  máximo,  nos  casos  de  artifício,  ardil,  simulação,
desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em
conta as circunstâncias atenuantes ou agravantes. 
§ 2º A interdição de que trata o inciso V poderá ser levantada,
após o atendimento das exigências que motivaram a sanção.
§ 3º Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo
anterior,  decorridos  12  (doze)  meses,  será  cancelado  o
registro.
Art. 9º Para efeito de apreensão e/ou condenação, além dos
casos específicos previstos neste Regulamento, consideram-se
impróprios para o consumo, no todo ou em parte, os produtos
de origem animal que:
I  -  apresentem-se danificados  por  umidade ou fermentação,
rançosos,  mofados  ou  bolorentos,  de  caracteres  físicos  ou
organolépticos anormais, contendo quaisquer sujidades ou que
demonstrem  pouco  cuidado  na  manipulação,  elaboração,
preparo, conservação ou acondicionamento;
II - forem adulterados, fraudados ou falsificados;
III - contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;
IV  -  forem  prejudiciais  ou  imprestáveis  à  alimentação  por
qualquer motivo;
V  -  não  estiverem  de  acordo  com  o  previsto  no  presente
Regulamento;
VI - não apresentarem sinais característicos da realização de
inspeção sanitária.
Art.  10.  Nos  casos  do  artigo  anterior,  independente  de
quaisquer outras penalidades que couberem, serão adotados os
seguintes critérios:
I - nos casos de apreensão, após a reinspeção completa, será
autorizado  o  aproveitamento  condicional  que  couber  para
alimentação  humana,  conforme  determinação  da  Inspeção
Municipal;
II  -  nos  casos  de  condenação,  permite-se  sempre  o
aproveitamento das matérias-primas e produtos para fins não
comestíveis  ou alimentação de animais,  em ambos os casos
mediante assistência da Inspeção Municipal.
Art.  11.  Em  caso  de  condenação  de  produtos,  deverá  ser
preenchido o auto de apreensão e/ou inutilização, que será a
base do procedimento administrativo, deverá ser lavrado em 3
(três) vias, no mínimo, pela autoridade sanitária, destinando-se
a primeira via ao autuado, e deverá conter:
I - nome e endereço do infrator e das testemunhas, se houver;
II - local, dia e hora da lavratura;
III - ato ou fato constitutivo da infração;
IV - disposição legal ou regulamentar infringida;
V - assinatura da autoridade sanitária autuante;
VI - assinatura do infrator ou de quem o represente.
Art.  12.  Além  dos  casos  específicos  previstos  neste
Regulamento,  são  consideradas  adulterações,  fraudes  ou
falsificações como regra geral:
I – Adulterações:
a) quando os produtos tenham sido elaborados em condições
que contrariem as especificações e determinações fixadas;
b)  quando  no  preparo  dos  produtos  haja  sido  empregada
matéria-prima alterada ou adulterada;
c)  quando tenham sido empregadas  substâncias de qualquer
qualidade, tipo e espécie diferentes das da composição normal
do produto sem prévia autorização do SIM;
d) quando os produtos tenham sido coloridos ou aromatizados
sem prévia autorização e não conste declaração nos rótulos;
e) mascarar a data de fabricação com intenção dolosa.
II – Fraudes:
a) alteração ou modificação total  ou parcial  de um ou mais
elementos  normais  do  produto,  de  acordo  com  os  padrões
estabelecidos ou fórmulas aprovadas pelo SIM;



b) quando as operações de manipulação e elaboração forem
executadas  com  a  intenção  deliberada  de  estabelecer  falsa
impressão quanto aos produtos fabricados;
c)  supressão  de  um  ou  mais  elementos  e  substituição  por
outros  visando  o  aumento  de  volume  ou  de  peso,  em
detrimento de sua composição normal  ou do valor  nutritivo
intrínseco;
d) conservação com substâncias proibidas;
e)  especificação  total  ou  parcial  na  rotulagem  de  um
determinado produto que não seja o contido na embalagem ou
recipiente.
III – Falsificações:
a)  quando  os  produtos  forem  elaborados,  preparados  e
expostos ao consumo com forma, caracteres e rotulagem que
constituem  processos  especiais  de  privilégios,  ou
exclusivamente  de  outrem,  sem  que  seus  legítimos
proprietários tenham dado autorização;
b) quando forem usadas denominações diferentes das previstas
neste Regulamento ou em fórmulas aprovadas.
Art. 13. Aos infratores dos dispositivos contidos no presente
Regulamento  e  de  atos  complementares  e  instruções  que
forem  expedidas  visando  o  cumprimento,  serão  aplicadas,
isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades:
I - Multa de 200 (duzentas) UFM s:
a)  aos  que  desobedecerem  a  quaisquer  das  exigências
sanitárias em relação ao funcionamento do estabelecimento e a
higiene  dos  equipamentos  e  dependências,  bem  como  dos
trabalhos  de  manipulação  e  preparo  de  matérias-primas  e
produtos,  inclusive  aos  que  fornecerem  leite  adulterado,
fraudado ou falsificado;
b)  aos  que  acondicionarem  ou  embalarem  produtos  em
continentes ou recipientes não permitidos;
c) aos responsáveis por estabelecimentos que não coloquem
em destaque o carimbo da inspeção Municipal  nas testeiras
dos continentes, rótulos ou em produtos;
d) aos responsáveis pelos produtos que não contenham data de
fabricação e de validade;
e) aos que infringirem outras exigências sobre rotulagem para
os quais não tenham sido especificadas outras penalidades;
f)  às  pessoas  que  despacharem ou  conduzirem produtos  de
origem animal para o consumo privado, nos casos previstos
neste  Regulamento,  e  os  destinarem a fins  comerciais;  será
acrescido à multa o valor de 8 UFM s para cada quilograma de
produto irregular apreendido.
g)  aos que lançarem mão de rótulos e carimbos  oficiais  da
Inspeção Municipal para facilitar a saída de produtos e sub-
produtos  industriais  de  estabelecimentos  que  não  estejam
registrados no SIM;
h)  aos  que  receberem  e  mantiverem  guardados,  em
estabelecimentos registrados, ingredientes ou matérias-primas
proibidas que possam ser utilizadas na fabricação de produtos;
i)  aos  responsáveis  por  misturas  de  matérias-primas  em
porcentagens  divergentes  das  previstas  nos  Regulamentos
Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos.
j)  às  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  embaraçarem  ou
burlarem a ação dos servidores do SIM no exercício de suas
funções;
l)  aos responsáveis por estabelecimento de leite e derivados
que não realizarem a lavagem e higienização dos vasilhames,
frascos, carros tanques e veículos em geral;
m) aos responsáveis por estabelecimentos que após o término
dos trabalhos industriais e, durante as fases de manipulação e
preparo,  quando  for  o  caso,  não  procederem  à  limpeza  e
higienização  rigorosa  das  dependências  e  equipamentos
diversos de produtos destinados à alimentação humana;



n) aos responsáveis  por  estabelecimentos que ultrapassem a
capacidade  máxima  de  abate,  industrialização  ou
beneficiamento;
o) aos que lançaram no mercados produtos cujos rótulos não
tenham sido aprovados pelo SIM;
p) aos responsáveis pela confecção, litografia ou gravação de
carimbos da Inspeção Municipal a serem usados isoladamente,
ou  em  rótulos,  por  estabelecimentos  que  não  estejam
registrados, ou em processo de registro no SIM;
q)  os  estabelecimentos  que  preparem,  com  finalidade
comercial,  produtos  de  origem  animal  novos  e  não
padronizados,  cujas  fórmulas  não  tenham sido  previamente
aprovadas pelo SIM.
II - Multa de 400 (quatrocentos) UFM s:
a)  aos  que  lançarem  mão  de  rotulagens  e  carimbos  de
inspeção, para facilitar o escoamento de produtos de origem
animal, que não tenham sido inspecionados pelo SIM;
b)  aos  responsáveis  por  estabelecimentos  de  produtos  de
origem  animal  que  realizarem  construções  novas,
remodelações ou ampliações sem que os projetos tenham sido
previamente aprovados pelo SIM;
c) aos que expuserem à venda produtos de um estabelecimento
como se fosse de outro;
d)  aos  que  usarem indevidamente  os  carimbos  da  Inspeção
Municipal;
e) aos que despacharem ou transportarem produtos de origem
animal  em  desacordo  com  a  determinação  da  Inspeção
Municipal;
f)  aos  responsáveis  por  estabelecimentos  sob  Inspeção
Municipal  que  enviarem,  para  consumo,  produtos  sem
rotulagem;
g) aos responsáveis por quaisquer fraudes ou falsificações de
produtos de origem animal;
h)  aos  que  aproveitarem  matérias-primas  e  produtos
condenados, ou procedentes de animais não inspecionados no
preparo de produtos usados na alimentação humana;
i)  aos que,  embora notificados,  mantiverem na produção de
leite, vacas que tenham sido afastadas do rebanho pela Divisão
de  Fiscalização  e  Defesa  Sanitária  Animal  -  DFDSA  -
Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul;
j)  às pessoas físicas  ou jurídicas  que mantiverem,  para fins
especulativos,  produtos que, a critério do SIM possam ficar
prejudicados em suas condições de consumo;
l)  aos  que  subornarem,  tentarem  subornar  ou  usarem  de
violência  contra  servidores  do  SIM,  no  exercício  de  suas
atribuições;
m)  aos  que  burlarem a  determinação  quanto  ao  retorno  de
produtos  destinados  ao  aproveitamento  condicional  no
estabelecimento de origem;
n) aos que derem aproveitamento condicional diferente do que
for determinado pela Inspeção Municipal;
III - Multa de 500 (quinhentos) UFM s, fixada de acordo com
a gravidade da falta, aos que cometerem outras infrações ao
presente Regulamento.
Art.  14.  As  penalidades  a  que  se  refere  o  presente
Regulamento serão aplicadas, sem prejuízo de outras que, por
Lei, possam ser impostas por autoridades de saúde pública ou
policiais.
Art. 15. As multas a que se referem o presente Regulamento
serão dobradas na reincidência e, em caso algum, isentam o
infrator  da  inutilização  do  produto,  quando  essa  medida
couber, nem tão pouco o isentam de ação civil e criminal.
§ 1º Considera-se "reincidência", para fins deste Regulamento,
o  novo  cometimento,  pelo  mesmo  agente,  de  infração  pela
qual  já  tenha  sido  autuado,  julgada,  e  que  não  haja  mais
cabimento de qualquer recurso administrativo.



§ 2º  A ação civil  e  criminal  cabe  não  só  pela  natureza da
infração,  mas  em  todos  os  casos  que  se  seguirem  a
reincidência.
§ 3º A ação civil  e criminal não exime o infrator de outras
penalidades a serem aplicadas, a juízo do SIM.
§ 4º A suspensão da atividade do estabelecimento, a interdição
e o cancelamento do registro são de alçada do SIM.
Art. 16. Não pode ser aplicada multa, sem que previamente
seja lavrado o Auto de Infração detalhando a falta cometida, o
artigo infringido, a natureza do estabelecimento, a respectiva
localização e a razão social.
Art. 17. O Auto de Infração deve ser assinado pelo servidor
que constatar a infração e pelo proprietário do estabelecimento
ou representante do mesmo.
Parágrafo único. Sempre que o infrator se negar a assinar o
Auto de Infração, será feita declaração a respeito no próprio
auto,  remetendo-se  uma  das  vias  ao  proprietário  do
estabelecimento  ou  responsável  pelo  mesmo,  por
correspondência registrada e mediante recibo.
Art.  18.  A  autoridade  que  lavrar  o  Auto  de  Infração  deve
extraí-lo em 03 (três) vias, sendo que a primeira será entregue
ao  infrator,  a  segunda  remetida  ao  SIM  e  a  terceira  ficará
arquivada com demais documentações do estabelecimento.
Art. 19. O infrator poderá apresentar defesa ao SIM, em até 15
(quinze)  dias  após  a  lavratura  do  Auto  de  Infração,  cuja
decisão, em primeira e única instância, caberá ao Secretário do
Interior, sendo devidamente fundamentada e assessorada pela
equipe  técnica  do  SIM  e  pela  Procuradoria  Geral  do
Município.
Parágrafo única. A defesa apresentada pelo infrator será, em
qualquer caso, protocolada pelo setor do SIM que a receberá,
onde  constará  a  identificação  do  servidor  e  a  data  de
recebimento, e após, encaminhado ao Secretário Municipal do
Interior.
Art. 20. Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados
os  prazos  para  recurso  sem  apresentação  de  defesa,  ou
apreciados  os  recursos,  a  autoridade  sanitária  proferirá  a
decisão final, preenchendo o auto de multa, em pelo menos 3
(três) vias, destinando a primeira via ao autuado, e dando o
processo por concluso. A documentação será encaminhada à
Secretaria  Municipal  de  Administração,  Fazenda  e
Planejamento para as devidas cobranças.
Parágrafo  único.  Neste  caso,  poderá  ser  determinada  a
suspensão das atividades do estabelecimento.
Art. 21. São responsáveis pela infração diante das disposições
do  presente  Regulamento,  para  efeito  de  aplicação  das
penalidades nele previstas, as pessoas físicas ou jurídicas:
I - produtores de matéria-prima de qualquer natureza aplicável
à indústria animal, desde a fonte de origem até o recebimento
nos estabelecimentos registrados no SIM;
II  -  proprietários  ou  arrendatários  de  estabelecimentos
registrados  onde  forem  recebidos,  manipulados,
transformados,  elaborados,  preparados,  acondicionados,
distribuídos ou despachados produtos de origem animal;
III  - que despacharem ou transportarem produtos de origem
animal.
Parágrafo único. A responsabilidade a que se refere o presente
artigo  abrange  as  infrações  cometidas  por  quaisquer  dos
empregados ou prepostos das pessoas físicas ou jurídicas que
explorarem a indústria dos produtos de origem animal.
Art.  22.  A  aplicação  da  multa  não  isenta  o  infrator  do
cumprimento  das  exigências  que  a  tenham  motivado,
marcando-  lhe,  quando  for  o  caso,  novo  prazo  para  o
cumprimento findo o qual poderá, de acordo com a gravidade
da falta e a juízo do SIM, ser novamente multado no dobro da
multa  anterior,  ter  as  atividades  suspensas  ou  cancelado  o
registro do estabelecimento.



Art. 23. Para o cumprimento das funções do SIM, fica incluída
nas atribuições do cargo de Médico Veterinário, previstas no
anexo da Lei  Complementar  n.º  28,  de 26 de dezembro  de
1994  a  lavratura  de  auto  de  infração,  de  intimações  e
notificações.
Art. 24. Os recursos financeiros necessários à implementação
da  presente  Lei  e  do  Serviço  de  Inspeção  Municipal  serão
fornecidos  pelas  verbas  alocadas  na  Secretaria  do  Interior,
constantes no Orçamento do Município. 
Art. 25. A regulamentação específica será feita por Decreto,
em conformidade com a presente Lei.
Art. 26. Fica revogada a Lei Municipal n.º 2.739/92.
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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