
 

LEI Nº 

JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada e 
promulgada a seguinte Lei:

 
Art. 1º Fica criada a Legislação do Serviço de Inspeção Municipa

jurisdição em todo o território municipal, que regulamenta a inspeção sanitária e 
industrial de produtos de origem animal, de acordo com o que rege a Lei Federal nº 
7.889, de 23 de novembro de 1989, vinculada à Secretaria Municipal de Agricult
Abastecimento e Meio Ambiente. 

 
Art. 2º Fica estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto 

de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e 
não comestíveis, adicionados ou não com produtos veg
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito. 

 
Art. 3º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação 

referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativa
seguintes sanções:  

I – advertência formal, quando o infrator for primário e não tiver agido com 
dolo ou má-fé;  

II - multa, de acordo com tabela própria constante no Anexo II da presente lei, 
reajustada ao final de cada exercício pelo INPC; 

III - apreensão ou condenação da matéria
derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico
sanitárias ou tiverem sido adulteradas; 

IV - suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza 
higiênico-sanitária ou embaraçar a 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 co
sanitárias adequadas; 

VI – aplicação das penalidades previstas nos incisos III, IV e V não isentam o 
infrator da aplicação de multa.

  
Art. 4º O estabelecimento que não cumprir com os incisos II, IV e V do Art. 3º, 

ao recolhimento das taxas e multas no prazo determinado e a cumprimento de 
prazos para adequações que se fizerem necessárias para atender a legislação, 
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2.294, de 06 de agosto
regulamentos. 
 

JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada e 
promulgada a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criada a Legislação do Serviço de Inspeção Municipa
jurisdição em todo o território municipal, que regulamenta a inspeção sanitária e 
industrial de produtos de origem animal, de acordo com o que rege a Lei Federal nº 
7.889, de 23 de novembro de 1989, vinculada à Secretaria Municipal de Agricult
Abastecimento e Meio Ambiente.  

Art. 2º Fica estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto 
de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e 
não comestíveis, adicionados ou não com produtos veg
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito. 

Art. 3º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação 
referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativa

advertência formal, quando o infrator for primário e não tiver agido com 

multa, de acordo com tabela própria constante no Anexo II da presente lei, 
reajustada ao final de cada exercício pelo INPC;  

apreensão ou condenação da matéria-prima, produtos, subprodutos, e 
derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico
sanitárias ou tiverem sido adulteradas;  

suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza 
sanitária ou embaraçar a ação fiscalizadora;  
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

aplicação das penalidades previstas nos incisos III, IV e V não isentam o 
infrator da aplicação de multa. 

Art. 4º O estabelecimento que não cumprir com os incisos II, IV e V do Art. 3º, 
ao recolhimento das taxas e multas no prazo determinado e a cumprimento de 
prazos para adequações que se fizerem necessárias para atender a legislação, 
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DEZEMBRO DE 2014. 

Dispõe sobre a inspeção sanitária e 
industrial de produtos de origem animal no 
Município de Santo Cristo e revoga a Lei nº 
2.294, de 06 de agosto de 1997, e seus 

JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada e 

Art. 1º Fica criada a Legislação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, com 
jurisdição em todo o território municipal, que regulamenta a inspeção sanitária e 
industrial de produtos de origem animal, de acordo com o que rege a Lei Federal nº 
7.889, de 23 de novembro de 1989, vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura, 

Art. 2º Fica estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto 
de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e 
não comestíveis, adicionados ou não com produtos vegetais, preparados, 
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito.  

Art. 3º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação 
referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativamente, as 

advertência formal, quando o infrator for primário e não tiver agido com 

multa, de acordo com tabela própria constante no Anexo II da presente lei, 

prima, produtos, subprodutos, e 
derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-

suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza 

interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a infração consistir 
na adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar, mediante inspeção 

mpetente, a inexistência de condições higiênico-

aplicação das penalidades previstas nos incisos III, IV e V não isentam o 

Art. 4º O estabelecimento que não cumprir com os incisos II, IV e V do Art. 3º, 
ao recolhimento das taxas e multas no prazo determinado e a cumprimento de 
prazos para adequações que se fizerem necessárias para atender a legislação, 



 

ficará sujeito à suspens
atendimento às irregularidades. 

 
Art. 5º Toda infração ou penalidade poderá ser contestada mediante 

apresentação de recurso administrativo à Junta Administrativa de Infrações à 
Inspeção Sanitária e Indus

 
Art. 6º São sujeitos à fiscalização prevista nesta lei: 

 a) os animais destinados a abate, seus produtos e subprodutos e matérias primas; 
b) o pescado e seus derivados; 
c) o leite e seus derivados; 
d) o ovo e seus derivados; 
e) o mel e cera de abelha e seus derivados.
 

 Art. 7º A fiscalização de que trata esta lei far
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais 

com instalações adequadas para o abate de animais e preparo ou ind
sob qualquer forma, para o consumo; 

b) nos entrepostos de recebimento e distribuição de pescado e nas fábricas 
que industrializarem;  

c) nas usinas de beneficiamento de leite, nas fábricas de laticínios, nos postos 
de recebimento, refrigera
e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos; 

d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados; 
e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazene

conservem ou acondicionem produtos de origem animal; 
f) em outros locais do território municipal em que se fizer necessário. 
  

Art. 8º Todos os estabelecimentos com inspeção municipal, relacionados no 
Art. 7º desta lei, que atenderem os requisitos estabelecidos pelo Decreto Federal nº 
5.741, de 30 de março de 2006, e a Instrução Normativa MAPA nº 36, de 20 de julho 
de 2011, poderão comercializar seus produtos em âmbito nacional, e
estabelecimentos com inspeção municip
estabelecidos na Lei Estadual nº 13.825, de 04 de novembro de 2011, e no Decreto 
Estadual nº 49.340, de 05 de julho de 2012, poderão comercializar seus produtos em 
âmbito estadual. 

Parágrafo único: Alterações na legislação federal e estadual serão 
automaticamente absorvidas pela legislação municipal. 

  
Art. 9º A inspeção sanitária e industrial prevista no Art. 2º desta lei será de 

responsabilidade exclusiva de médico veterinário.
Parágrafo único: O médico veterinário responsável pela inspeção poderá 

dispor de auxiliar ou de equipe de auxiliares, do quadro de servidores municipais, 
que deverão ter escolaridade mínima de nível médio, ou do próprio estabelecimento, 
sem grau de escolaridade definido, para auxiliar na realização das inspeções.
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ficará sujeito à suspensão parcial ou total das atividades até o comprovado 
atendimento às irregularidades.  

Art. 5º Toda infração ou penalidade poderá ser contestada mediante 
apresentação de recurso administrativo à Junta Administrativa de Infrações à 
Inspeção Sanitária e Industrial, criada por lei específica.   

Art. 6º São sujeitos à fiscalização prevista nesta lei:  
a) os animais destinados a abate, seus produtos e subprodutos e matérias primas; 

b) o pescado e seus derivados;  
c) o leite e seus derivados;  

erivados;  
e) o mel e cera de abelha e seus derivados. 

Art. 7º A fiscalização de que trata esta lei far-se-á:  
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais 

com instalações adequadas para o abate de animais e preparo ou ind
sob qualquer forma, para o consumo;  

b) nos entrepostos de recebimento e distribuição de pescado e nas fábricas 

c) nas usinas de beneficiamento de leite, nas fábricas de laticínios, nos postos 
de recebimento, refrigeração e desnatagem de leite ou de recebimento, refrigeração 
e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos; 

d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados; 
e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazene

conservem ou acondicionem produtos de origem animal;  
f) em outros locais do território municipal em que se fizer necessário. 

Art. 8º Todos os estabelecimentos com inspeção municipal, relacionados no 
que atenderem os requisitos estabelecidos pelo Decreto Federal nº 

5.741, de 30 de março de 2006, e a Instrução Normativa MAPA nº 36, de 20 de julho 
poderão comercializar seus produtos em âmbito nacional, e

estabelecimentos com inspeção municipal que atenderem os requisitos 
estabelecidos na Lei Estadual nº 13.825, de 04 de novembro de 2011, e no Decreto 
Estadual nº 49.340, de 05 de julho de 2012, poderão comercializar seus produtos em 

Parágrafo único: Alterações na legislação federal e estadual serão 
automaticamente absorvidas pela legislação municipal.  

Art. 9º A inspeção sanitária e industrial prevista no Art. 2º desta lei será de 
responsabilidade exclusiva de médico veterinário. 

rágrafo único: O médico veterinário responsável pela inspeção poderá 
dispor de auxiliar ou de equipe de auxiliares, do quadro de servidores municipais, 
que deverão ter escolaridade mínima de nível médio, ou do próprio estabelecimento, 

ade definido, para auxiliar na realização das inspeções.

2 

ão parcial ou total das atividades até o comprovado 

Art. 5º Toda infração ou penalidade poderá ser contestada mediante 
apresentação de recurso administrativo à Junta Administrativa de Infrações à 

a) os animais destinados a abate, seus produtos e subprodutos e matérias primas;  

a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais 
com instalações adequadas para o abate de animais e preparo ou industrialização, 

b) nos entrepostos de recebimento e distribuição de pescado e nas fábricas 

c) nas usinas de beneficiamento de leite, nas fábricas de laticínios, nos postos 
ção e desnatagem de leite ou de recebimento, refrigeração 

e manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos;  
d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;  
e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem, 

f) em outros locais do território municipal em que se fizer necessário.  

Art. 8º Todos os estabelecimentos com inspeção municipal, relacionados no 
que atenderem os requisitos estabelecidos pelo Decreto Federal nº 

5.741, de 30 de março de 2006, e a Instrução Normativa MAPA nº 36, de 20 de julho 
poderão comercializar seus produtos em âmbito nacional, e os 

al que atenderem os requisitos 
estabelecidos na Lei Estadual nº 13.825, de 04 de novembro de 2011, e no Decreto 
Estadual nº 49.340, de 05 de julho de 2012, poderão comercializar seus produtos em 

Parágrafo único: Alterações na legislação federal e estadual serão 

Art. 9º A inspeção sanitária e industrial prevista no Art. 2º desta lei será de 

rágrafo único: O médico veterinário responsável pela inspeção poderá 
dispor de auxiliar ou de equipe de auxiliares, do quadro de servidores municipais, 
que deverão ter escolaridade mínima de nível médio, ou do próprio estabelecimento, 

ade definido, para auxiliar na realização das inspeções. 



 

I – O auxiliar ou a equipe de auxiliares deverão ter aprovação prévia do 
médico veterinário.  

 
Art. 10 Nos estabelecimentos de abate de animais é obrigatória a inspeção 

sanitária e industrial com o f
pós-mortem.  

 
Art. 11 Servirão como procedimentos e critérios sanitários para o julgamento 

de carcaças e vísceras os parâmetros estabelecidos pela legislação federal
 
Art. 12 Nos estabelecimentos de est

de produtos de origem animal não é necessária a inspeção em caráter permanente, 
o que não restringe os mesmos de atender os procedimentos e critérios sanitários 
estabelecidos pela legislação federal.

Parágrafo único: 
constante em legislação federal ou estadual.  

 
Art. 13 É expressamente proibida em todo território municipal a duplicidade de 

fiscalização industrial e sanitária em qualquer estabelecimento industria
entreposto de produtos de origem animal, a qual será exercida por um único órgão, 
conforme rege a Lei Federal nº 1.283, de 18 de dezembro de1950.

 
Art. 14 A análise de documentação, a aprovação de projeto e o registro de 

estabelecimento serão de compe
preferencialmente um médico veterinário. 

 
Art. 15 A autoridade superior do Serviço de Inspeção Municipal será o 

secretário municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que deverá 
homologar a aprovação de projetos e o registro de estabelecimentos.  

 
Art. 16 Ficará a cargo do Serviço de Inspeção Municipal fazer cumprir esta lei 

e as normas e regulamentos que vierem a ser implantados por meio de dispositivos 
legais que digam respeito à inspeção 

 
Art. 17 O Município poderá, através do Serviço de Inspeção Municipal, aderir 

ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade 
Pequeno Porte – SUSAF
aderir a estes sistemas. 

 
Art. 18 O Município poderá integrar consórcios intermunicipais de Serviço de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal c
quando for de interesse mútuo, com o intuito de disponibilizar pessoal técnico em 
número suficiente, diminuir os custos e ter a estrutura necessária para aderir ao 
SISBI-POA e/ou ao SUSAF

 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO 
CNPJ 87.612.818/0001-43 

 
O auxiliar ou a equipe de auxiliares deverão ter aprovação prévia do 

Art. 10 Nos estabelecimentos de abate de animais é obrigatória a inspeção 
sanitária e industrial com o fim específico de acompanhar a inspeção

Art. 11 Servirão como procedimentos e critérios sanitários para o julgamento 
de carcaças e vísceras os parâmetros estabelecidos pela legislação federal

Art. 12 Nos estabelecimentos de estocagem, manipulação e industrialização 
de produtos de origem animal não é necessária a inspeção em caráter permanente, 
o que não restringe os mesmos de atender os procedimentos e critérios sanitários 
estabelecidos pela legislação federal. 

Parágrafo único: Excetua-se do caput deste artigo a inspeção obrigatória 
constante em legislação federal ou estadual.   

Art. 13 É expressamente proibida em todo território municipal a duplicidade de 
fiscalização industrial e sanitária em qualquer estabelecimento industria
entreposto de produtos de origem animal, a qual será exercida por um único órgão, 
conforme rege a Lei Federal nº 1.283, de 18 de dezembro de1950.

Art. 14 A análise de documentação, a aprovação de projeto e o registro de 
estabelecimento serão de competência do responsável pela inspeção municipal, 
preferencialmente um médico veterinário.  

Art. 15 A autoridade superior do Serviço de Inspeção Municipal será o 
secretário municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que deverá 

ação de projetos e o registro de estabelecimentos.  

Art. 16 Ficará a cargo do Serviço de Inspeção Municipal fazer cumprir esta lei 
e as normas e regulamentos que vierem a ser implantados por meio de dispositivos 
legais que digam respeito à inspeção sanitária e industrial dos estabelecimentos.

Art. 17 O Município poderá, através do Serviço de Inspeção Municipal, aderir 
ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de 

SUSAF-RS, caso haja interesse de algum estabelecimento em 
 

Art. 18 O Município poderá integrar consórcios intermunicipais de Serviço de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal com municípios próximos geograficamente 
quando for de interesse mútuo, com o intuito de disponibilizar pessoal técnico em 
número suficiente, diminuir os custos e ter a estrutura necessária para aderir ao 

POA e/ou ao SUSAF-RS. 
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O auxiliar ou a equipe de auxiliares deverão ter aprovação prévia do 

Art. 10 Nos estabelecimentos de abate de animais é obrigatória a inspeção 
im específico de acompanhar a inspeção ante-mortem e 

Art. 11 Servirão como procedimentos e critérios sanitários para o julgamento 
de carcaças e vísceras os parâmetros estabelecidos pela legislação federal. 

ocagem, manipulação e industrialização 
de produtos de origem animal não é necessária a inspeção em caráter permanente, 
o que não restringe os mesmos de atender os procedimentos e critérios sanitários 

se do caput deste artigo a inspeção obrigatória 

Art. 13 É expressamente proibida em todo território municipal a duplicidade de 
fiscalização industrial e sanitária em qualquer estabelecimento industrial ou 
entreposto de produtos de origem animal, a qual será exercida por um único órgão, 
conforme rege a Lei Federal nº 1.283, de 18 de dezembro de1950. 

Art. 14 A análise de documentação, a aprovação de projeto e o registro de 
tência do responsável pela inspeção municipal, 

Art. 15 A autoridade superior do Serviço de Inspeção Municipal será o 
secretário municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, que deverá 

ação de projetos e o registro de estabelecimentos.   

Art. 16 Ficará a cargo do Serviço de Inspeção Municipal fazer cumprir esta lei 
e as normas e regulamentos que vierem a ser implantados por meio de dispositivos 

sanitária e industrial dos estabelecimentos. 

Art. 17 O Município poderá, através do Serviço de Inspeção Municipal, aderir 
ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA - e 

Agroindustrial Familiar, Artesanal e de 
RS, caso haja interesse de algum estabelecimento em 

Art. 18 O Município poderá integrar consórcios intermunicipais de Serviço de 
om municípios próximos geograficamente 

quando for de interesse mútuo, com o intuito de disponibilizar pessoal técnico em 
número suficiente, diminuir os custos e ter a estrutura necessária para aderir ao 



 

 
Art. 19 Nos casos de eme

abastecimento público, o Município poderá adotar medidas emergenciais para 
atender aos serviços de inspeção e de fiscalização. 

 
Art. 20 O Anexo I, que estabelece a tabela de taxas de prestação do serviço 

de inspeção, e o Anexo II, que estabelece a tabela de multas, são parte integrante 
desta lei, e podem ser reajustadas ao final de cada exercício financeiro por ato 
próprio do Poder Executivo, aplicando
Nacional de Preços ao Consumidor.

 
Art. 21 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias.
 
Art. 22 O Poder Executivo poderá publicar, no prazo de até 60 dias, decreto 

regulamentando as exigências documentais para aprovaçã
estabelecimento, bem como as condições higiênico
procedimentos de abate, bem como penalidades, exames laboratoriais, localização 
do estabelecimento e demais dispositivos necessários para a organizaç
estruturação e funcionamento da inspeção sanitária municipal.

 
Art. 23 Fica revogada a Lei nº 2.294, de 06 de agosto de 1997, e seus 

regulamentos, e cancelados todos os registros de estabelecimentos autorizados por 
aquela.   

Parágrafo primeiro: Os esta
estabelecidos em decreto municipal para encaminhar novo registro e adotar os 
procedimentos necessários para atender a

  
Art. 24 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DO P

DEZEMBRO DE 2014. 
  
 

Registre-se e Publique-se.   
 
Milton Antônio Kist 
Secretário da Administração
Publicação: 30.12.2014 
Período: 30.12.2014 a 03.0
Local: Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Santo Cristo
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Art. 19 Nos casos de emergência em que ocorra risco à saúde ou ao 
abastecimento público, o Município poderá adotar medidas emergenciais para 
atender aos serviços de inspeção e de fiscalização.  

Art. 20 O Anexo I, que estabelece a tabela de taxas de prestação do serviço 
ão, e o Anexo II, que estabelece a tabela de multas, são parte integrante 

desta lei, e podem ser reajustadas ao final de cada exercício financeiro por ato 
próprio do Poder Executivo, aplicando-se o índice de atualização do INPC 

ao Consumidor. 

Art. 21 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias. 

Art. 22 O Poder Executivo poderá publicar, no prazo de até 60 dias, decreto 
regulamentando as exigências documentais para aprovação do projeto e registro do 
estabelecimento, bem como as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, 
procedimentos de abate, bem como penalidades, exames laboratoriais, localização 
do estabelecimento e demais dispositivos necessários para a organizaç
estruturação e funcionamento da inspeção sanitária municipal. 

Art. 23 Fica revogada a Lei nº 2.294, de 06 de agosto de 1997, e seus 
regulamentos, e cancelados todos os registros de estabelecimentos autorizados por 

Parágrafo primeiro: Os estabelecimentos existentes deverão solicitar prazos 
estabelecidos em decreto municipal para encaminhar novo registro e adotar os 

entos necessários para atender a legislação.   

Art. 24 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, 
    

JOSÉ LUIS SEGER
Prefeito Municipal

se.                 

Secretário da Administração 
 

30.12.2014 a 03.02.2015  
Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Santo Cristo
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rgência em que ocorra risco à saúde ou ao 
abastecimento público, o Município poderá adotar medidas emergenciais para 

Art. 20 O Anexo I, que estabelece a tabela de taxas de prestação do serviço 
ão, e o Anexo II, que estabelece a tabela de multas, são parte integrante 

desta lei, e podem ser reajustadas ao final de cada exercício financeiro por ato 
se o índice de atualização do INPC – Índice 

Art. 21 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 

Art. 22 O Poder Executivo poderá publicar, no prazo de até 60 dias, decreto 
o do projeto e registro do 

sanitárias do estabelecimento, 
procedimentos de abate, bem como penalidades, exames laboratoriais, localização 
do estabelecimento e demais dispositivos necessários para a organização, 

Art. 23 Fica revogada a Lei nº 2.294, de 06 de agosto de 1997, e seus 
regulamentos, e cancelados todos os registros de estabelecimentos autorizados por 

belecimentos existentes deverão solicitar prazos 
estabelecidos em decreto municipal para encaminhar novo registro e adotar os 
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TABELA DE TAXAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO
  

 Pela prestação de Serviços de Inspeção serão cobrados os seguintes 
valores:  

a)    bovino ..................................... R$ 3,38, por animal;
b)    suíno, ovino, caprino .............. R$ 1,12, por animal;
c)    aves e coelhos ........................R$ 2,29, por 100 unidades animal;
d)    pescado ..................................R$ 1,6
e)    embutidos .............................  R$ 1,61, por 100 kg de produto pronto;
f)     fatiamento.............................. .R$ 1,61, por 100 kg de produto pronto;
g)    ovos ......................................
h)   derivados de produtos de origem animal (mel de abelha, derivados do leite e 

outros) .................................................R$ 1,61 por 100 kg ou 100 litros;
i)     registro de rótulos, produtos e embalagem:

para empresa...........................R$ 150,00 por unidade;
para agroindústria familiar r
unidade; 

j)      exame de projeto de prédio........ R$ 0,63 por m2 de área construída.
  

O pagamento dos valores previstos dos 
sempre até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos serviços de inspeção.

O pagamento dos valores previstos nos itens 
do encaminhamento do serviço ao protocolo.

O não pagamento 
sucessivamente, em: 

a)    multa estabelecida no código tributário municipal ou não análise de registro 
ou exame de projeto;

b)    advertência formal pelo Serviço de Inspeção Municipal para o 
dos valores em até 30 dias;

c)    em caso de não pagamento dos valores pendentes no prazo estabelecido 
pelo auto de advertência, o infrator será penalizado com multa diária 
cumulativa de 0,5%(meio por cento) sobre o valor, desde o primeiro dia de
vencimento, além da multa constante no item a.

  
O não pagamento dos valores da tabela de taxas em até três meses 

consecutivos sujeita o empreendimento à suspensão da atividade até o efetivo 
recolhimento dos valores devidos à fazenda municipal. 
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ANEXO I 

TABELA DE TAXAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO

Pela prestação de Serviços de Inspeção serão cobrados os seguintes 

..................................... R$ 3,38, por animal; 
suíno, ovino, caprino .............. R$ 1,12, por animal; 
aves e coelhos ........................R$ 2,29, por 100 unidades animal;
pescado ..................................R$ 1,61, por 100 kg de produto pronto;
embutidos .............................  R$ 1,61, por 100 kg de produto pronto;
fatiamento.............................. .R$ 1,61, por 100 kg de produto pronto;
ovos ....................................... R$ 1,61, por 100 dúzias; 
derivados de produtos de origem animal (mel de abelha, derivados do leite e 
outros) .................................................R$ 1,61 por 100 kg ou 100 litros;
registro de rótulos, produtos e embalagem: 

presa...........................R$ 150,00 por unidade; 
para agroindústria familiar registrada como pessoa física...

exame de projeto de prédio........ R$ 0,63 por m2 de área construída.

O pagamento dos valores previstos dos itens a a h deve ser
sempre até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos serviços de inspeção.

O pagamento dos valores previstos nos itens i e j deve ser feito por ocasião 
do encaminhamento do serviço ao protocolo. 

O não pagamento dos valores pelo estabelecimento no prazo legal implicará, 

multa estabelecida no código tributário municipal ou não análise de registro 
ou exame de projeto; 

advertência formal pelo Serviço de Inspeção Municipal para o 
dos valores em até 30 dias; 

em caso de não pagamento dos valores pendentes no prazo estabelecido 
pelo auto de advertência, o infrator será penalizado com multa diária 
cumulativa de 0,5%(meio por cento) sobre o valor, desde o primeiro dia de
vencimento, além da multa constante no item a. 

O não pagamento dos valores da tabela de taxas em até três meses 
consecutivos sujeita o empreendimento à suspensão da atividade até o efetivo 
recolhimento dos valores devidos à fazenda municipal.  
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TABELA DE TAXAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO 

Pela prestação de Serviços de Inspeção serão cobrados os seguintes 

aves e coelhos ........................R$ 2,29, por 100 unidades animal; 
1, por 100 kg de produto pronto; 

embutidos .............................  R$ 1,61, por 100 kg de produto pronto; 
fatiamento.............................. .R$ 1,61, por 100 kg de produto pronto; 

derivados de produtos de origem animal (mel de abelha, derivados do leite e 
outros) .................................................R$ 1,61 por 100 kg ou 100 litros; 

egistrada como pessoa física...R$  75,00 por 

exame de projeto de prédio........ R$ 0,63 por m2 de área construída. 

deve ser mensal, realizado 
sempre até o décimo dia do mês subsequente à prestação dos serviços de inspeção. 

deve ser feito por ocasião 

dos valores pelo estabelecimento no prazo legal implicará, 

multa estabelecida no código tributário municipal ou não análise de registro 

advertência formal pelo Serviço de Inspeção Municipal para o pagamento 

em caso de não pagamento dos valores pendentes no prazo estabelecido 
pelo auto de advertência, o infrator será penalizado com multa diária 
cumulativa de 0,5%(meio por cento) sobre o valor, desde o primeiro dia de 

O não pagamento dos valores da tabela de taxas em até três meses 
consecutivos sujeita o empreendimento à suspensão da atividade até o efetivo 



 

  
A tabela inicial de multas partirá dos parâmetros estabelecidos abaixo e seu 

valor poderá variar de acordo com a gravidade da infração, à cla
empreendimento e seu grau de ocorrência. O valor individual das 
estabelecido pelo Serviço de Inspeção Municipal, considerados os parâmetros 
estabelecidos. A reinicidência respeitará o que consta estabelecido no inciso V. 
  

I – Multa por infração, de R$ 300,00 a R$ 3.000,00, a empresas, e de R$ 
100,00 a R$ 1.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física: 
 
a)    aos que desobedecerem a quaisquer das exigências sanitárias em relação 

ao funcionamento do estabelecimento, à higiene do equipamento e 
dependências, bem como dos trabalhos de ma
matérias-primas e produtos, inclusive aos que fornecerem leite adulterado, 
fraudado ou falsificado;

b)    aos responsáveis pela  permanência em trabalho, de pessoas que não 
possuam carteira de saúde ou documento equivalente expedido 
autoridade competente;

c)    aos que condicionarem ou embalarem produtos em embalagens ou 
recipientes não permitidos;

d)    aos responsáveis por estabelecimentos que não coloquem em destaque o 
carimbo do SIM nas testeiras das embalagens, nos rótulos o

e)    aos responsáveis pelos produtos que não contenham data de fabricação;
f)     aos que infringirem quaisquer outras exigências sobre rotulagem para as 

quais não tenham sido especificadas outras penalidades.
g)    aos que se negarem a pro

aos laboratórios para análise, conforme cronogramas estabelecidos, ou 
quando exigido pelo SIM e legislação pertinente.

  
II – Multa por infração, de R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00, a empresas, e de R$ 

300,00 a R$ 3.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física: 
  
a)    às pessoas que despacharem ou conduzirem produtos de origem animal 

para consumo privado, nos casos previstos neste regulamento, e os 
destinarem a fins comerciais;

b)    aos que lançarem mão de rótulos e carimbos oficiais da Inspeção Municipal, 
para facilitar a saída de produtos e subprodutos industriais de 
estabelecimentos que não estejam registrados no Serviço de Inspeção 
Municipal – SIM; 

c)    aos que receberem e mantiverem
registrados, ingredientes ou matérias
utilizadas na fabricação de produtos;
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ANEXO II 

TABELA DE MULTAS 

A tabela inicial de multas partirá dos parâmetros estabelecidos abaixo e seu 
valor poderá variar de acordo com a gravidade da infração, à cla

seu grau de ocorrência. O valor individual das 
estabelecido pelo Serviço de Inspeção Municipal, considerados os parâmetros 
estabelecidos. A reinicidência respeitará o que consta estabelecido no inciso V. 

Multa por infração, de R$ 300,00 a R$ 3.000,00, a empresas, e de R$ 
1.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física: 

aos que desobedecerem a quaisquer das exigências sanitárias em relação 
ao funcionamento do estabelecimento, à higiene do equipamento e 
dependências, bem como dos trabalhos de manipulação e preparo de 

primas e produtos, inclusive aos que fornecerem leite adulterado, 
fraudado ou falsificado; 

aos responsáveis pela  permanência em trabalho, de pessoas que não 
possuam carteira de saúde ou documento equivalente expedido 
autoridade competente; 

aos que condicionarem ou embalarem produtos em embalagens ou 
recipientes não permitidos; 

aos responsáveis por estabelecimentos que não coloquem em destaque o 
carimbo do SIM nas testeiras das embalagens, nos rótulos o
aos responsáveis pelos produtos que não contenham data de fabricação;
aos que infringirem quaisquer outras exigências sobre rotulagem para as 

quais não tenham sido especificadas outras penalidades. 
aos que se negarem a providenciar material, produtos e o envio de amostras 

aos laboratórios para análise, conforme cronogramas estabelecidos, ou 
quando exigido pelo SIM e legislação pertinente. 

Multa por infração, de R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00, a empresas, e de R$ 
R$ 3.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física: 

às pessoas que despacharem ou conduzirem produtos de origem animal 
para consumo privado, nos casos previstos neste regulamento, e os 
destinarem a fins comerciais; 

que lançarem mão de rótulos e carimbos oficiais da Inspeção Municipal, 
para facilitar a saída de produtos e subprodutos industriais de 
estabelecimentos que não estejam registrados no Serviço de Inspeção 

 
aos que receberem e mantiverem guardados em estabelecimentos 

registrados, ingredientes ou matérias-primas proibidas que possam ser 
utilizadas na fabricação de produtos; 
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A tabela inicial de multas partirá dos parâmetros estabelecidos abaixo e seu 
valor poderá variar de acordo com a gravidade da infração, à classificação do 

seu grau de ocorrência. O valor individual das multas será 
estabelecido pelo Serviço de Inspeção Municipal, considerados os parâmetros 
estabelecidos. A reinicidência respeitará o que consta estabelecido no inciso V.  

Multa por infração, de R$ 300,00 a R$ 3.000,00, a empresas, e de R$ 
1.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física:  

aos que desobedecerem a quaisquer das exigências sanitárias em relação 
ao funcionamento do estabelecimento, à higiene do equipamento e 

nipulação e preparo de 
primas e produtos, inclusive aos que fornecerem leite adulterado, 

aos responsáveis pela  permanência em trabalho, de pessoas que não 
possuam carteira de saúde ou documento equivalente expedido pela 

aos que condicionarem ou embalarem produtos em embalagens ou 

aos responsáveis por estabelecimentos que não coloquem em destaque o 
carimbo do SIM nas testeiras das embalagens, nos rótulos ou em produtos; 
aos responsáveis pelos produtos que não contenham data de fabricação; 
aos que infringirem quaisquer outras exigências sobre rotulagem para as 

 
videnciar material, produtos e o envio de amostras 

aos laboratórios para análise, conforme cronogramas estabelecidos, ou 

Multa por infração, de R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00, a empresas, e de R$ 
R$ 3.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física:  

às pessoas que despacharem ou conduzirem produtos de origem animal 
para consumo privado, nos casos previstos neste regulamento, e os 

que lançarem mão de rótulos e carimbos oficiais da Inspeção Municipal, 
para facilitar a saída de produtos e subprodutos industriais de 
estabelecimentos que não estejam registrados no Serviço de Inspeção 

guardados em estabelecimentos 
primas proibidas que possam ser 



 

d)    aos responsáveis por misturas de matérias
diferentes das previstas nesta Lei;

e)    aos que adquirirem, manipularem, expuserem à venda ou distribuírem 
produtos de origem animal oriundos de outros Estados, procedentes de 
estabelecimentos não registrados no Serviço de Inspeção Municipal 
CISPOA ou SIF ou de inspeção municipal de outro mun
adesão ao SUSAF ou SISBI;

f)     às pessoas físicas ou jurídicas que expuserem à venda produtos a granel 
que, de acordo com a presente Lei, devem ser entregues ao consumo em 
embalagens originais;

g)    às pessoas físicas ou jurídicas q
servidores do Serviço de Inspeção Municipal 
funções; 

h)   aos responsáveis por estabelecimentos de leite e derivados que não 
realizarem lavagem e desinfecção de vasilhame, frascos, carros
veículos em geral;

i)     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 a limpeza e desinfecção rigorosa das dependências e 
equipamentos diversos destinados à alimentação humana;

j)      aos responsáveis por estabelecimentos que ultrapassem a capacidade 
máxima de abate, industrialização ou beneficiamento;

k)    aos que deixarem de apresentar os documentos expedidos por servidor do 
Serviço de Inspeção Municipal 
classificação de ovos nos entrepostos;

l)     aos que venderem, em mistura, ovos de diversos tipos;
m)  aos que infringirem os dispositivos desta Lei, quanto a documentos de 

classificação de ovos nos entrepostos, referentes ao aproveitamento 
condicional; 

n)   aos responsáveis por estabelecimentos registrados que não promoverem no 
Serviço de Inspeção Municipal 
previstas na Lei, ou deixarem de 
ou locatário sobre essas exigências legais, por ocasião do processamento da 
venda ou locação;

o)    aos que lançarem no mercado produtos cujos rótulos não tenham sido 
aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal;

p)    aos responsáveis pela confecção, impressão, litografia ou gravação de 
carimbos de Inspeção Municipal a serem usados, isoladamente ou em rótulos, 
por estabelecimentos que não estejam registrados ou em processo de registro 
no SIM; 

q)    as firmas responsáveis por estabelecimentos que preparem, com finalidade 
comercial, produtos de origem animal novos e não padronizados, cujas 
formas não tenham sido previamente aprovadas pelo Serviço de Inspeção 
Municipal – SIM. 
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aos responsáveis por misturas de matérias-primas em porcentagens 

diferentes das previstas nesta Lei; 
que adquirirem, manipularem, expuserem à venda ou distribuírem 

produtos de origem animal oriundos de outros Estados, procedentes de 
estabelecimentos não registrados no Serviço de Inspeção Municipal 
CISPOA ou SIF ou de inspeção municipal de outro município que não tenha 
adesão ao SUSAF ou SISBI; 

às pessoas físicas ou jurídicas que expuserem à venda produtos a granel 
que, de acordo com a presente Lei, devem ser entregues ao consumo em 
embalagens originais; 

às pessoas físicas ou jurídicas que embargarem ou burlarem a ação dos 
servidores do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, no exercício das suas 

aos responsáveis por estabelecimentos de leite e derivados que não 
realizarem lavagem e desinfecção de vasilhame, frascos, carros
veículos em geral; 

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 a limpeza e desinfecção rigorosa das dependências e 

tos diversos destinados à alimentação humana;
aos responsáveis por estabelecimentos que ultrapassem a capacidade 

máxima de abate, industrialização ou beneficiamento; 
aos que deixarem de apresentar os documentos expedidos por servidor do 

ço de Inspeção Municipal – SIM, junto às empresas de transportes, para 
classificação de ovos nos entrepostos; 
aos que venderem, em mistura, ovos de diversos tipos; 
aos que infringirem os dispositivos desta Lei, quanto a documentos de 

ão de ovos nos entrepostos, referentes ao aproveitamento 

aos responsáveis por estabelecimentos registrados que não promoverem no 
Serviço de Inspeção Municipal – SIM, as transferências de responsabilidades 
previstas na Lei, ou deixarem de fazer a notificação necessária ao comprador 
ou locatário sobre essas exigências legais, por ocasião do processamento da 
venda ou locação; 

aos que lançarem no mercado produtos cujos rótulos não tenham sido 
aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal; 

aos responsáveis pela confecção, impressão, litografia ou gravação de 
carimbos de Inspeção Municipal a serem usados, isoladamente ou em rótulos, 
por estabelecimentos que não estejam registrados ou em processo de registro 

onsáveis por estabelecimentos que preparem, com finalidade 
comercial, produtos de origem animal novos e não padronizados, cujas 
formas não tenham sido previamente aprovadas pelo Serviço de Inspeção 
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primas em porcentagens 

que adquirirem, manipularem, expuserem à venda ou distribuírem 
produtos de origem animal oriundos de outros Estados, procedentes de 
estabelecimentos não registrados no Serviço de Inspeção Municipal – SIM, 

icípio que não tenha 

às pessoas físicas ou jurídicas que expuserem à venda produtos a granel 
que, de acordo com a presente Lei, devem ser entregues ao consumo em 

ue embargarem ou burlarem a ação dos 
SIM, no exercício das suas 

aos responsáveis por estabelecimentos de leite e derivados que não 
realizarem lavagem e desinfecção de vasilhame, frascos, carros-tanque e 

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 a limpeza e desinfecção rigorosa das dependências e 

tos diversos destinados à alimentação humana; 
aos responsáveis por estabelecimentos que ultrapassem a capacidade 

aos que deixarem de apresentar os documentos expedidos por servidor do 
SIM, junto às empresas de transportes, para 

aos que infringirem os dispositivos desta Lei, quanto a documentos de 
ão de ovos nos entrepostos, referentes ao aproveitamento 

aos responsáveis por estabelecimentos registrados que não promoverem no 
SIM, as transferências de responsabilidades 
fazer a notificação necessária ao comprador 

ou locatário sobre essas exigências legais, por ocasião do processamento da 

aos que lançarem no mercado produtos cujos rótulos não tenham sido 

aos responsáveis pela confecção, impressão, litografia ou gravação de 
carimbos de Inspeção Municipal a serem usados, isoladamente ou em rótulos, 
por estabelecimentos que não estejam registrados ou em processo de registro 

onsáveis por estabelecimentos que preparem, com finalidade 
comercial, produtos de origem animal novos e não padronizados, cujas 
formas não tenham sido previamente aprovadas pelo Serviço de Inspeção 



 

III - Multa por infração, de R$ 2.000,00 a R$ 20.000,00, a empresas, e de R$ 
500,00 a R$ 5.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física: 
a)    aos que lançarem mão de certificados sanitários, rotulagem e carimbos de 

Inspeção, para facilitar o escoamento de produtos de origem animal, que não 
tenham sidos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal 

b)    aos responsáveis por estabelecimentos de produtos de origem animal que 
realizarem construções novas, remodelações ou ampli
projetos tenham sido previamente aprovados pelo Serviço de Inspeção 
Municipal – SIM; 

c)    aos que expuserem à venda produtos oriundos de um estabelecimento como 
se fossem de outro;

d)    aos que usarem indevidamente os carimbos de 
e)    os responsáveis por estabelecimentos sob Inspeção Municipal que enviarem 

para o consumo, produtos sem rotulagem;
f)     os que despacharem ou transportarem produtos de origem animal em 

desacordo com determinações da inspeção Munic
  

IV – Multa por infração, de R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00, a empresas, e de R$ 
1.000,00 a R$ 10.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa 
física:  

 
a)    aos responsáveis por quaisquer alterações, fraudes ou falsificações de 

produtos de origem animal;
b)    aos que aproveitarem matérias

procedentes de animais não inspecionados, no preparo de produtos usados 
na alimentação humana;

c)    às pessoas físicas e jurídicas que mantiverem, para fins especulativ
produtos que, a critério do Serviço de Inspeção Municipal 
prejudicadas em suas condições de consumo;

d)    aos que subornarem, tentarem subornar ou usar de violência contra 
servidores do Serviço de Inspeção Municipal 

e)    aos que derem aproveitamento condicional diferente ao determinado pela 
inspeção municipal;

f)     aos responsáveis por estabelecimentos que fabriquem produtos de origem 
animal, em desacordo com os padrões  fixados nesta Lei ou nas formulas 
aprovadas, ou aind
centesimal e tecnológica do processo de fabricação;

g)    às pessoas físicas e jurídicas que utilizarem rótulos de produtos elaborados 
em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal 
produtos que não estejam sob Inspeção Municipal;

h)   aos responsáveis por estabelecimentos que abaterem animais em desacordo 
com a legislação em vigor, considerada a defesa da produção animal do país;

i)     aos que violarem lacres e realizarem ati
Parágrafo único: as penalidades dos incisos II, III e IV não isentam o infrator 
de aplicação de multa.
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Multa por infração, de R$ 2.000,00 a R$ 20.000,00, a empresas, e de R$ 

500,00 a R$ 5.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física: 
aos que lançarem mão de certificados sanitários, rotulagem e carimbos de 

cilitar o escoamento de produtos de origem animal, que não 
tenham sidos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal 

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 Serviço de Inspeção 

 
aos que expuserem à venda produtos oriundos de um estabelecimento como 

se fossem de outro; 
aos que usarem indevidamente os carimbos de inspeção municipal;
os responsáveis por estabelecimentos sob Inspeção Municipal que enviarem 

para o consumo, produtos sem rotulagem; 
os que despacharem ou transportarem produtos de origem animal em 

desacordo com determinações da inspeção Municipal. 

Multa por infração, de R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00, a empresas, e de R$ 
1.000,00 a R$ 10.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa 

aos responsáveis por quaisquer alterações, fraudes ou falsificações de 
de origem animal; 

aos que aproveitarem matérias-primas e produtos condenados ou 
procedentes de animais não inspecionados, no preparo de produtos usados 
na alimentação humana; 

às pessoas físicas e jurídicas que mantiverem, para fins especulativ
produtos que, a critério do Serviço de Inspeção Municipal 
prejudicadas em suas condições de consumo; 

aos que subornarem, tentarem subornar ou usar de violência contra 
servidores do Serviço de Inspeção Municipal – SIM; 

s que derem aproveitamento condicional diferente ao determinado pela 
inspeção municipal; 

aos responsáveis por estabelecimentos que fabriquem produtos de origem 
animal, em desacordo com os padrões  fixados nesta Lei ou nas formulas 
aprovadas, ou ainda, sonegarem elementos informativos sobre composição 
centesimal e tecnológica do processo de fabricação; 

às pessoas físicas e jurídicas que utilizarem rótulos de produtos elaborados 
em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal 
produtos que não estejam sob Inspeção Municipal; 
aos responsáveis por estabelecimentos que abaterem animais em desacordo 
com a legislação em vigor, considerada a defesa da produção animal do país;
aos que violarem lacres e realizarem atividades sem a autorização do SIM.

Parágrafo único: as penalidades dos incisos II, III e IV não isentam o infrator 
de aplicação de multa.  
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Multa por infração, de R$ 2.000,00 a R$ 20.000,00, a empresas, e de R$ 
500,00 a R$ 5.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa física:  

aos que lançarem mão de certificados sanitários, rotulagem e carimbos de 
cilitar o escoamento de produtos de origem animal, que não 

tenham sidos inspecionados pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM; 
aos responsáveis por estabelecimentos de produtos de origem animal que 

ações, sem que os 
projetos tenham sido previamente aprovados pelo Serviço de Inspeção 

aos que expuserem à venda produtos oriundos de um estabelecimento como 

inspeção municipal; 
os responsáveis por estabelecimentos sob Inspeção Municipal que enviarem 

os que despacharem ou transportarem produtos de origem animal em 

Multa por infração, de R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00, a empresas, e de R$ 
1.000,00 a R$ 10.000,00, a agroindústrias familiares registradas como pessoa 

aos responsáveis por quaisquer alterações, fraudes ou falsificações de 

primas e produtos condenados ou 
procedentes de animais não inspecionados, no preparo de produtos usados 

às pessoas físicas e jurídicas que mantiverem, para fins especulativos, 
produtos que, a critério do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, possam ficar 

aos que subornarem, tentarem subornar ou usar de violência contra 

s que derem aproveitamento condicional diferente ao determinado pela 

aos responsáveis por estabelecimentos que fabriquem produtos de origem 
animal, em desacordo com os padrões  fixados nesta Lei ou nas formulas 

a, sonegarem elementos informativos sobre composição 

às pessoas físicas e jurídicas que utilizarem rótulos de produtos elaborados 
em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal – SIM, em 

aos responsáveis por estabelecimentos que abaterem animais em desacordo 
com a legislação em vigor, considerada a defesa da produção animal do país; 

vidades sem a autorização do SIM. 
Parágrafo único: as penalidades dos incisos II, III e IV não isentam o infrator 



 

V. Reincidências: Em caso de reincidência, o valor da multa será duplicado. A 
partir da segunda reincidência, será tomado como base de cálculo da multa o valor 
da reincidência anterior e assim sucessivamente. 

  
VI. O não pagamento de multas em até 30 (trinta) dias após indeferimento de 

processo em defesa realizada perante à Junta Administrativa de Infrações à 
Inspeção Sanitária e Industrial autoriza a suspensão imediata das atividades até a 
regularização junto ao SIM.  
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V. Reincidências: Em caso de reincidência, o valor da multa será duplicado. A 

partir da segunda reincidência, será tomado como base de cálculo da multa o valor 
da reincidência anterior e assim sucessivamente.  

VI. O não pagamento de multas em até 30 (trinta) dias após indeferimento de 
processo em defesa realizada perante à Junta Administrativa de Infrações à 
Inspeção Sanitária e Industrial autoriza a suspensão imediata das atividades até a 

SIM.   
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V. Reincidências: Em caso de reincidência, o valor da multa será duplicado. A 
partir da segunda reincidência, será tomado como base de cálculo da multa o valor 

VI. O não pagamento de multas em até 30 (trinta) dias após indeferimento de 
processo em defesa realizada perante à Junta Administrativa de Infrações à 
Inspeção Sanitária e Industrial autoriza a suspensão imediata das atividades até a 


