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Lei Municipal nº 347/2021, de 15 de setembro 2021

 “INSTITUI O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – SIM E OS 
PROCEDIMENTOS PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DE 
INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS QUE 
PRODUZEM ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE 
ORIGEM ANIMAL E VEGETAL NO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE VARGAS-MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 
NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA FAMILIAR.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Serviço de Inspeção Municipal - SIM, 
vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
FAMILIAR, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS, que tem por finalidade a inspeção industrial e sanitária dos 
produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis sejam ou 
não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados, 
manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito no 
Município de Presidente Vargas - MA.

Parágrafo único: Esta lei fixa normas de inspeção sanitária no 
Município de Presidente Vargas para a industrialização, o 
beneficiamento e comercialização de alimentos de consumo humano, 
de origem animal e vegetal.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância 
Sanitária, continuará fiscalizando e inspecionando todos os alimentos 
na área de comercialização, em consonância com a legislação sanitária 
em vigor.

§1º. A inspeção sanitária de alimentos de consumo humano de origem 
animal e vegetal refere-se ao processo sistemático de acompanhamento, 
avaliação e controle sanitário, compreendido deste a matéria-prima até 
a elaboração do produto final e será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Agricultura Familiar, Meio Ambiente, comércio e 
serviços, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Obras.

§2º. Caberá ao Serviço de Inspeção do Município de Presidente Vargas, 
dentro de sua jurisdição, a responsabilidade pelas atividades de 
inspeção sanitária e atenção à sanidade agropecuária.

Art. 3º. Estão sujeitos à inspeção prevista nesta lei:

I - Carnes e seus derivados;

II - Leite e seus derivados;

III – Mel e seus derivados;

IV – ovos e seus derivados;

V – Pescados e seus derivados;

VI – Frutas, hortaliças e seus subprodutos;

VII – Cereais e seus subprodutos;

VIII– Outros produtos de origem animal e vegetal.

Parágrafo único: Além de suas atividades regulamentares o SIM 
desenvolve atividades de caráter informativo, orientativo e educativo.

Art. 4º. Fica proibida a comercialização, compra e venda de produtos de 
origem animal, oriundos da fauna brasileira em todo território Municipal.

Art. 5º. Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, 
para efeito desta lei, qualquer instalação ou local nos quais são abatidos 
ou 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 e seus 
derivados, , o pescado e seus derivados, o mel, a cera de abelhas e seus 
derivados, o leite e seus derivados.

Art. 6º. A inspeção sanitária é um serviço oficial, devendo ser executada 
por funcionário público devidamente habilitado, do quadro da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, comércio e serviços, com o 
apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Ambiental 
ou Entidade da Sociedade Civil por delegação de competência.

Parágrafo único: É proibido o funcionamento no Município de qualquer 
estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal 
que não esteja previamente registrado, na forma dos regulamentos 
municipais, conforme legislação Estadual e Federal.

Art. 7º. Para acesso ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM, deverá o 
estabelecimento industrial ou entreposto, protocolar requerimento 
dirigido ao responsável técnico, solicitando a inspeção e atender a toda 
documentação exigida pelo processo de registro.
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Art. 8º. As instalações do estabelecimento processador de alimentos 
obedecerão aos requisitos mínimos de construção, equipamentos e 
práticas de fabricação e sua especificação será estabelecida pela 
regulamentação desta lei.

Art. 9º. A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário, 
produtos alimentícios de origem animal e vegetal após a etapa de 
elaboração, compreendido na armazenagem, no transporte, na 
distribuição e na comercialização até o consumo final e será de 
responsabilidade da Vigilância Sanitária do Município de Presidente 
Vargas, incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares e 
se dará em consonância com o estabelecido na Lei vigente. 

Art. 10º. Todas as ações de inspeção e da fiscalização sanitária serão 
executadas visando à segurança alimentar e a educação sanitária, 
buscando o comprometimento dos integrantes da cadeia produtiva 
agropecuária e da sociedade em geral, no cumprimento de normas e 
regulamentos estabelecidos pelo Serviço de Inspeção e pela Vigilância 
Sanitária do Município, em consonância com a legislação vigente.

Art. 11º. A segurança alimentar e nutricional abrange a produção, o 
processamento e a industrialização, a comercialização, a distribuição, o 
consumo de alimento seguro, a utilização biológica de alimentos – 
incluindo-se a água e as sementes – e sua relação holística com o 
desenvolvimento humano, a informação e a biodiversidade.

Art. 12º. Será instituído um Sistema Único de Informações sobre todo 
o trabalho e procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitária. 

Art. 13º. Os recursos financeiros necessários à implementação da 
presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal – SIM serão 
fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de 
Agricultura Familiar, Meio Ambiente, comércio e serviços, constantes 
do Orçamento do Município, bem como, de cobrança de tarifas pelos 
serviços prestados junto aos estabelecimentos assistidos e de recursos 
das demais instâncias.

Art. 14º. Ficam instituídas as taxas de classificação, inspeção e 
fiscalização relativas às ações previstas nesta lei.

§1º. As taxas previstas nesta Lei serão cobradas apenas após decorrido 
o prazo de 12 (doze) meses contados da sua publicação, prorrogáveis 
por meio de lei municipal.

§2º. O pequeno produtor rural, assim definido em regulamento, é, a 
qualquer tempo, isento das taxas previstas nesta Lei.

Art. 15º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos 
adicionais, suplementares ou especiais, e a realizar transposição, 
remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro no orçamento 
vigente para fazer frente às despesas decorrentes desta Lei.

Art. 16º. 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 e derivados; leite e 
derivados;

IV – a inspeção e/ou reinspeção industrial e sanitária de ovos, mel, 
pescado e seus derivados;

V – embalagem e Rotulagem;

VI – reinspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e 
os exames de laboratório;

VII – as infrações e penalidades.

Art. 17º. Os casos omissos ou dúvidas decorrentes da presente Lei 
assim como a sua regulamentação, serão resolvidos através de decretos 
e resoluções e baixados pelo Poder Executivo Municipal e pela 
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Meio Ambiente, 
comércio e serviços e conselhos municipais afins, quando autorizados 
por lei.

Art. 18º. Os servidores incumbidos da execução desta lei terão carteira 
de identidade pessoal e funcional fornecida pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, Meio Ambiente, comércio e serviços, da qual constará, 
além da denominação do órgão, o número de ordem, nome, fotografia, 
cargo, data da expedição e validade.

Parágrafo Único: Os servidores a que se refere o presente artigo, no 
exercício de suas funções, ficam obrigados a exibir a carteira funcional.

Art. 19º. Assegurar a construção do matadouro municipal ou aderir ao 
sistema de consórcio entre municípios vizinhos para o abate de forma 
segura e condições sanitárias adequadas de acordo com a legislação 
vigente, até um prazo máximo de cinco (05) anos.

Art. 20º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA DE PRESIDENTE VARGAS-MA, 
AOS 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

FABIANA RODRIGUES MENDES FELIX
Prefeita Municipal
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