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LEI MUNICIPAL No 355/2010 

"Dispôe sobre a constituico do Servico de InspecAo Municipal 
SIM e Os procedimentos de inspecAo sanitária de 

estabelecimentos que produzam bebidas e alimentos de 
consumo humano de origem animal e vegetal e dá outras 
providências",no MunicIpio de Santa Maria das Barreiras. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, usando de 

suas atribuiçOes legais, faz saber que a CAMARA MUNICIPAL aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei Municipal: 

Artigo 1 °  - Esta Lei complementa as notmas de inspecâo e de fiscalizacAo 

sanitária, no MunicIpio de Santa Maria das Barreiras, estabelecidas pela Lei 

Municipal n°. 184/98 que institui o Código de SaCide Publica e Vigilância Sanitária 

e epidemiologica do Municipio de Santa Maria das Barreiras, para a 

industrializacAo, o beneficiamento e a comercializacäo de bebidas e alimentos de 

consumo humano de origern animal e vegetal, cria o Servico de InspecAo 

Municipal - SIM e dá outras providências. 

Parágrafo Unico - Esta Lei estâ em conformidade corn a Lei Federal n° 

8.171/1991 que dispOe sobre a Defesa Agropecuaria, alterada pela Lei Federal n°. 

9.712/1998 e ao Decreto Federal n° 5.741/2006, que instituiu o Sistema Unificado 

de AtençAo a Sanidade Agropecuária (Suasa). 

Artigo 2° - A inspecâo sanitária das bebidas e alirnentos de consurno humano de 

origem animal e vegetal refere-se ao processo sistemático de acompanharnento, 

avaliacao e controle sanitário, compreendido da matéria-prima ate a elaboracAo do 

produto final e será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos HIdricos 
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Parágrafo Prirneiro - A presenca do inspetor nos estabelecimentos é obrigatoria 

no mornento de abate de animais, quando se tratar de abatedouro, para a inspecäo 

ante e pós morten dos animals e das carcacas. 

Parágrafo segundo - Não será necessária a presenca permanente do inspetor nos 

estabelecirnentos, sendo que a inspecAo se dará através de visitas rotineiras ou 

eventuais dos inspetores, exceto nos momentos de abate de animais, previsto no 

paragrafo primeiro deste mesmo artigo. 

Parágrafo Segundo - A inspecAo sanitária se dará: 

I - nos estabelecimentos que recebem animais, matérias-prirnas, produtos, 

subprodutos e seus derivados, de origem animal e vegetal para beneficiamento ou 

industrializacAo, corn o objetivo de obtenço de bebidas e alimentos de consurno 

humano, exciuldos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares; 

II - nas propriedades rurais fornecedoras de materias-primas de origem animal e 

vegetal, em caráter complementar e corn a parceria da defesa sanitária animal e 

vegetal, para identificar as causas de problemas sanitários apurados na rnatéria-

prima e/ou nos produtos no estabelecimento industrial. 

Artigo 30 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos HIdricos 

estabelecerá parceria e cooperacAo técnica corn municIpios, o Estado e a Uniâo 

além de participar de consórcio de municIpios para facilitar o desenvolvimento de 

atividades relativas a inspecAo sanitária, em consonância ao Suasa. 

Parágrafo Primeiro - Caberá ao Servico de InspecAo do MunicIpio de Santa 

Maria das Barreiras a responsabilidade das atividades de inspeçAo sanitária. 

Parágrafo Segundo - Após a adesão do SIM ao Suasa, os produtos inspecionados 

poderao ser comercializados em todo o território nacional. 

Artigo 40 - A fiscalizacao sanitária refere-se ao controle sanitário das bebidas e 

produtos alirnentIcios de origem animal e vegetal após a etapa de elaboracAo, 
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compreendido na armazenagem, no transporte, na distribuiçAo e na 

comercializacAo ate o consumo final e será de responsabilidade da Vigilancia 

Sanitária de Saüde, incluIdos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares e 

se dará em consonância ao estabelecido na Lei n° 8.080/1990. 

Artigo 5° - Todas as acôes da inspecAo e da fiscalização sanitária serAo executadas 

visando urn processo de educacAo sanitária. 

Artigo 6° - A inspecAo e a fiscalizacäo sanitária serAo desenvolvidas em sintonia, 

evitando-se superposiçOes, paralelismos e duplicidade de inspecão e fiscalizacAo 

sanitária. 

Artigo 7° — Será criado urn Conseiho de InspecAo Sanitária constituldo de 

representante das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Agricultura e da 

Saüde, dos agricultores e dos consumidores para aconseihar, sugerir, debater e 

definir assuntos ligados a execucão dos servicos de inspecAo e de fiscalizacAo 

sanitária e sobre criacâo de regulamentos, normas, portarias e outros. 

Artigo 8° - Será criado urn sistema ünico de informacOes sobre todo o trabalho e 

procedimentos de inspecâo e de fiscalizacào sanitária. 

Parágrafo ünico - Será de responsabilidade da Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente a alirnentaçAo e manutencAo do sistema Unico de informaçOes sobre a 

inspeço e a fiscalizacAo sanitária do respectivo municIpio. 

Artigo 9°  - Para obter o registro no servico de inspeçAo o estabelecirnento deverá 

apresentar o pedido acompanhado dos seguintes documentos: 

- requerimento simples dirigido ao responsável pelo servico de inspecAo, 

indicando a adocAo de Boas Práticas de FabricacAo; 

- CNPJ ou a inscricAo do produtor rural na Secretaria da Fazenda Estadual; 

— planta baixa ou croquis das instalacOes, corn layout dos equipamentos e memorial 

descritivo simples e sucinto da obra, corn destaque para a fonte e a forma de 
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abastecimento de água, sistema de escoarnento e de tratamento do esgoto e 

resIduos industrials e proteco empregada contra insetos; 

- memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrAo de higiene a serern 

adotados; 

- descricAo dos dizeres de rotulagern para cada produto; 

- boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso nâo disponha de água 

tratada, cujas caracterIsticas devem se enquadrar nos padrOes microbiológicos e 

quImicos oficiais; 

Parágrafo Unico - é vedada a limitacao de acesso ao registro sanitário e a 
comercializaçAo das bebidas e alimentos de consumo hurnano de origem animal e 

vegetal em funçao do caráter estrutural, incluindo escalas das construcOes, 

instalaçOes, rnáquinas e equipamentos, desde que asseguradas a higiene, sanidade e 

inocuidade das bebidas e alimentos de consumo humano; 

Artigo 10 - 0 estabelecimento pode trabaihar corn mais de urn tipo de atividade, 

devendo, para isso, prever os equipamentos de acordo corn a necessidade para tal 

e, no caso de empregar a mesrna linha de processarnento, deverá ser concluIda uma 

atividade para depois iniciar a outra. 

Artigo 11 - A embalagern das bebidas e alimentos de consurno humano de origem 

animal e vegetal deverá obedecer as condicOes de higiene necessárias a boa 

conservacAo do produto, sern colocar em risco a saüde do consumidor, obedecendo 

As normas estipuladas em legislaçAo pertinente. 

Parágrafo Primeiro - Quando a granel, os produtos serAo expostos ao consumidor 

acompanhados de folhetos ou cartazes de forma bern visIvel, contendo informacOes 

previstas no caput deste artigo. 

Artigo 12 - Os produtos deverAo ser transportados e armazenados em condices 

adequadas para a preservacAo de sua sanidade e inocuidade. 
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Artigo 13 - A matéria-prima, Os animais, Os produtos, os subprodutos e os 

insumos deverAo seguir padroes de sanidade definidos em regulamento e portarias 

especIficas. 

Artigo 14— Os recursos financeiros necessários a implementaçâo da presente Lei e 

do Servico de InspeçAo Municipal serão fornecidos pelas verbas alocadas na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos HIdricos, Agricultura e Saüde, 

constantes no Orcamento do Municipio. 

Artigo 15 - Os casos omissos ou de düvidas que surgirem na execucAo da presente 

Lei, bern como a sua regulamentaçao, serAo resolvidos através de resolucOes e 

decretos baixados pela Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Recursos 

HIdricos, depois de debatido no Conselho de InspeçAo Sanitária. 

Artigo 16 —  Ficam revogadas as disposicOes em contrário a esta Lei. 

Artigo 17 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de ate noventa dias 

a contar da data de sua publicacao. 

Artigo 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacAo. 

Gabinete do Prefeito, em 01 de Junho de 2010. 

0  DfCLI~ 
ODACIR DAL SANTO 

Prefeito Municipal 
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PEREIRA  
Secretário Municipal de 	Recursos HIdricos 
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