LEI Nº 3.560/2016, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

Institui o regulamento e taxas de inspeção
sanitária do Serviço de Inspeção Industrial e
Sanitária dos produtos de origem animal,
instituídas pela a Lei Municipal nº 3.532/2016,
de 20 de outubro de 2016.
SIDNEI ECKERT, PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO, Rio
Grande do Sul.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Regulamento que estabelece as normas que regulam
as taxas de inspeção sanitária, executadas pela Secretaria da Agricultura nos estabelecimentos
registrados ou relacionados no Serviço de Inspeção Municipal - SIM.
Art. 2º O recolhimento das taxas de inspeção sanitária e outras que existam ou
vierem a ser instituídas, de acordo com a legislação vigente, deve ser efetuado pelo contribuinte
através do pagamento ao município até o décimo dia útil de cada mês.
§ 1º As taxas de abate e produção serão pagas de acordo com boletim de
produção expedido pelo estabelecimento e conferido pelo SIM.
§ 2° No ano seguinte à primeira emissão de documentos com renovação anual,
as taxas de inspeção sanitária, correspondentes, deverão ser pagas até o dia 31 de março.
§ 3º A taxa de “Abate Extra” deverá ser paga no período anterior ao referido
evento.
Art. 3º O contribuinte das taxas é o estabelecimento que tenha registro ou
relacionamento junto ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM e a Secretaria da Agricultura SEAGRI.
Art. 4º Os valores fixados por cabeça de animal abatido, peso de produto
elaborado e demais taxas de inspeção sanitária serão atualizados anualmente no dia 01 de janeiro,
tendo como base de cálculo a URM.
Art. 5º As taxas de inspeção sanitárias serão recolhidas pelo contribuinte aos
cofres municipais através de Guia de Pagamento fornecida pela Secretaria Municipal da Fazenda.

TÍTULO II
TAXAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
CAPÍTULO I
DAS TAXAS DE VISTORIA E REGISTROS
Art. 6º As Taxas de Vistoria, Fiscalização e Inspeção Sanitária e Industrial de
Produtos de Origem Animal, devida por todo aquele que desenvolver atividade sujeita à aprovação
do Serviço de Inspeção Municipal, serão efetuadas observando os preceitos do Código Tributário
Municipal.
Art. 7º O valor das taxas de registro e licenciamento no SIM serão calculados
tendo por base a UNIDADE DE REFERÊNCIA MUNICIPAL - URM, em vigor, na forma de
tabela:
ATIVIDADE
I - Exame de projetos de prédios industriais para industrialização de produtos de origem
animal:
Até 250 m² --------------------------------------------------------------------------------------- 2 URMs
Acima de 250m² --------------------------------------------------------------------------------- 8 URMs
II - Inspeção Prévia:
Até 250 m²---------------------------------------------------------------------------------------- 2 URMs
Acima de 250 m²--------------------------------------------------------------------------------- 8 URMs

III - Título de Registro (Alvará Anual):
Até 250 m²---------------------------------------------------------------------------------------- 2 URMs
Acima de 250 m²--------------------------------------------------------------------------------- 4 URMs
IV- Registro de produtos, de rótulos e embalagens:
Comum a qualquer tamanho de empreendimento----------------------------------------- 1/2 URM/
registro
V- Encerramento das Atividades------------------------------------------------------- 1 URM

CAPÍTULO II
DEMAIS DAS TAXAS DE PRODUÇÃO
Art. 8º As taxas sobre a produção dos estabelecimentos de produtos de origem
animal do presente Artigo complementam as contidas no Art. 45 e Art. 46 da Lei N.º 3.532/2016,
tomando-se como referência os seguintes valores:

I – Para produtos lácteos:
a)
b)
c)
d)

Manteiga, queijo: 1/5 URM / 100 kg;
Iogurte: 1/5 URM / lote de 100 litros;
Sorvetes/ Picolés: 1/5 URM / lote de 100 litros;
Para leite: 1/10 URM / 1000 litros.

II – Para abate de animais e/ ou produção:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Para conservas de produtos cárneos: 1 URM / tonelada de produto elaborado;
Para pescados e derivados: 1/10 URM / tonelada;
Para ovos e derivados: 1/10 URM / 100 dúzias de ovos;
Para mel e derivados: 1 URM / tonelada de produto elaborado;
Para beneficiamento e conserva de pescado 1 URM / t de produto elaborado;
Para abate de caprinos e vitelos: 1 URM/ 10 animais;
Para abate de coelhos: 1/2 URM/ 10 animais;
Para abate de rã e outros animais: 1/10 URM/ 100 animais.

III – Para abate extra de animais:
a) Para caprinos e vitelos: 2 URM/ 10 animais;
b) Para abate de coelhos: 1 URM/ 10 animais;
c) Para abate de rã e outros animais: 1/4 URM/ 100 animais.

TÍTULO III
DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
Art. 9º A Normatização das Boas Práticas de Fabricação deve conter os
seguintes Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s):
I - Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO);
II - Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas;
III - Higiene e saúde dos funcionários;
IV - Controle de matérias-primas, insumos, embalagens e produtos;
V - Controle de temperaturas, calibração e aferição de instrumentos.

TÍTULO IV
DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE MULTAS
Art. 10 Após lavrado Auto de Multa o proprietário ou responsável pelo
estabelecimento deverá efetuar o pagamento da Guia de Pagamento correspondente na Secretaria da
Fazenda, Setor da Tesouraria, em prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
do mesmo.

Art. 11 A penalidade pecuniária será judicialmente executada se imposta de
forma regular e pelos meios hábeis, caso o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal.
Parágrafo único. A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa.

TÍTULO V
DAS MEDIDAS CAUTELARES INERENTES AO PODER DE POLÍCIA
Art. 12 A critério dos servidores do Serviço de Inspeção Municipal, técnicos
de nível superior (Médico Veterinário inscrito no CRMV/ RS), poderá ser utilizado lacre metálico ou
de fita adesiva como mecanismo cautelar de controle de produtos de origem animal, seus subprodutos
e derivados, substâncias, equipamentos e funcionamento dos estabelecimentos.
§ 1º Nos estabelecimentos classificados como matadouro – frigorífico, fábricas
de produtos suínos, matadouros de aves e pequenos animais, o SIM poderá utilizar lacres para
controle diário. Os lacres referidos serão alocados em pontos específicos no estabelecimento, a
critério do órgão fiscal competente, para a observação da não realização de abate de animais em
horários não permitidos pelo SIM, e somente poderão ser retirados por funcionário autorizado ou
Médico Veterinário do SIM.
§ 2º A critério de julgamento será considerada infração sanitária gravíssima,
sem prejuízo do disposto no Artigo 98 da Lei N.º 3.532/2016, caso a autoridade sanitária competente
verificar o rompimento de lacres referidos no caput.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13 Os casos omissos ou de dúvida que se suscitarem na execução do
presente Regulamento serão resolvidos por decisão do Médico Veterinário responsável pelo Serviço
de Inspeção.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário especialmente a Lei
Municipal nº 1.554/1998.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO, em 27
de dezembro de 2016.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Data Supra
SIDNEI ECKERT
Prefeito Municipal
LUCIANA C.N. DELLAZERI
Dirigente de Núcleo

ANEXO I

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM
TERMO DE NOTIFICAÇÃO

N° ____/_____

À ________________________________________________________________ S.I.M.: _________.
END.: ____________________________________________________________________________.
ASSUNTO: _______________________________________________________________________.
PROVIDÊNCIAS: _________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

PRAZO: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Arroio do meio, _____de __________________, de 20______.

__________________________
Ass. Servidor do S.I.M.
N.º matrícula: ______________

_____________________________
Ass. Notificado
N.º RG/CPF: ________________

ANEXO II

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM

TERMO DE ADVERTÊNCIA
N° _____________
Fica por este instrumento ADVERTIDO (a) __________________________________
____________________________________________________________ estabelecido na
____________________________________ n° ______ com ________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ de conformidade
com o(s) artigo(s) _______________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________a cumprir no
prazo de _____________ sob as penas da lei as seguintes exigências:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Arroio do Meio, ____ de _________________ de 20____.

_____________________________
Servidor

_____________________________
1° Testemunha

_____________________________
Advertido

________________________________
2° Testemunha

ANEXO III
MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

N.º _____/____.

AUTO DE INFRAÇÃO
AUTUADO
NOME/RAZÃO SOCIAL:

N.º REG. SIM:

ENDEREÇO:

CEP:

MUNICÍPIO:

CNPJ ou CPF:

Ao(s) ____ dias do mês de ___________ do ano de ______, às ___ h. e ___ min., no exercício da fiscalização sanitária de produtos de origem
animal, ao inspecionar______________________________________________________________________________________________, no
local____________________________________________________________________________, constatei a(s) seguinte(s) irregularidade(s):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________, tendo havido infração, respectivamente, ao(s) seguinte(s)
dispositivo(s)
legal(is):___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
________. A (s) infração (ções) está (ão) tipificada (s) no Artigo 2º, da Lei Federal nº 7.889/89, que prevê as seguintes sanções:

advertência; multa; apreensão ou condenação das matérias-primas; produtos; subprodutos; e derivados de origem animal;
suspensão de atividade e interdição.
Por estas razões, lavrei o presente Auto de Infração em 3 (três) vias, ficando o autuado notificado de que responderá pelo fato em
processo administrativo e que, de acordo com o Artigo 110 º, da Lei Municipal n.º 3.532/16, terá o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa a este Auto perante o Serviço de Inspeção Municipal, via Protocolo, localizado na Rua Monsenhor Jacob Seger,
186 – Bairro Centro – Arroio do Meio – CEP 95940-000.

CIÊNCIA
____________________, _____ de ____________de ________.
_____________________________________________
SERVIDOR AUTUANTE
Nome: ___________________________________________________.
Identidade Funcional:

RECEBI A 1.ª VIA DESTE AUTO EM _____/_____/_______.
___________________________________________
AUTUADO
Nome: _________________________________________________.
RG/CPF: _______________________________________________.

_______________________________________.
______________________________________
TESTEMUNHA 01

_______________________________________
TESTEMUNHA 02

Nome: ______________________________________________.

Nome: ____________________________________________.

RG/CPF: ____________________________________________.

RG/CPF: __________________________________________.

ANEXO IV

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM
AUTO DE INTERDIÇÃO
Aos ______ dias de _________ de 20___, às _____horas e ____ minutos, INTERDITEI o
________________________________________________________________,
localizado
_____________________________________________________________, Município de Arroio
do Meio/RS, com base na Lei Municipal n° LEI Nº 3.532/2016, de 20 de outubro de 2016.
As infrações foram constatadas através de _____________________________ onde constatei
as seguintes irregularidades:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
10. ______________________________________________________________
Observações:________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Para constar, foi lavrado o presente auto, que vai por mim assinado, conforme atribuição
conferida, e cuja 2° via entrego ao infrator.
______________________, ________ de __________ de 20____.
_________________________
Médico Veterinário – SIM
Testemunhas:
1. _______________________________
2. _______________________________

_________________________
Proprietário

ANEXO V

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM

AUTO DE APREENSÃO E/OU INUTILIZAÇÃO Nº...............
Aos ........ dias do mês de ....................... do ano de ..........., às ......... horas,
apreendi e/ou
inutilizei
do(s) ................................................................................................................................................, CPF/CNPJ
................................................................., RG/Insc. ................................., SIM ........., estabelecido na
............................................................................................................., nº............., em conformidade com o
artigo
105º,
inciso
V
e
VI
da
Lei
nº
3.532/2016,
o
seguinte:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
por
estar
(em)
..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Arroio do Meio, ...... de ...................... de .............
Funcionário: ....................................................
Matrícula: ........................................................
Testemunhas:
1ª: ......................................................
Nome: ...............................................
Identidade: ........................................

2ª: ......................................................
Nome: ...............................................
Identidade: ........................................

Recebi a 1ª das 3 vias de igual teor deste auto e fico ciente.
Arroio do Meio, ...... de ...................... de ..............
Ass.: ......................................................................
Nome do responsável: ..............................................................................................................
Identidade: ............................... CNH: ..............................
Placa do veículo: .................. Nº do lacre: ........................

ANEXO VI

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM
AUTO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE N° ______/______
FABRICAÇÃO DE PRODUTO

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES

Aos ___ dias do mês de _____________ do ano de ________, a autoridade de Inspeção
Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal da Secretaria da Agricultura do Município de
Arroio do Meio – RS, de acordo com o disposto da Lei Municipal Nº 3.532/2016, de 20 de outubro
de
2016,
vem
SUSPENDER
__________________________________
do
_____________________________________________________________________,
sito
na
____________________________________________________________________, devido a
infringência
aos
artigos
___________________________________________________________________________
A
liberação
das
atividades
somente
poderá
ser concedida
mediante:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
O presente auto de Suspensão é lavrado em duplicata, do qual entregar-se-á uma das vias
ao responsável pelo estabelecimento.
Arroio do Meio, ...... de ...................... de .............

________________________________
Médico Veterinário – SIM

Ao responsável pelo estabelecimento:
Ciente: ____________________
Em: ____/_____/_____

ANEXO VII

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM
AUTO DE LIBERAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTO E/OU ATIVIDADE
N° ______/______
Aos ___ dias do mês de _____________ do ano de ________, considerando sanados os motivos
que geraram o Auto de Suspensão de Atividade n° ____/____ exarado em ___/___/_____, a
autoridade de Serviço de Inspeção Municipal da Secretaria da Agricultura do Município de Arroio
do

Meio/

RS,

abaixo

nomina

e

assinada,

vem

liberar

a

atividade

de

_________________________________________________________________________do___
_______________________________________________________S.I.M
___________________,

com

endereço

________,

CNPJ:

na__________________________________,

n°

________, no Município de Arroio do Meio – RS.

O presente auto de liberação é lavrado em duplicata, do qual entregar-se-á uma das vias ao
responsável do estabelecimento.

________________________________
Médico Veterinário – SIM

Ao responsável pelo estabelecimento:
Ciente: _______________________
Em: ____/_____/_____

ANEXO VIII

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM
AUTO DE MULTA N°. _______
Prezado (a) Senhor(a):
Ao (s) _______ do mês de _________ do ano de 20___, no Município de Arroio do Meio – RS,
a autoridade de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal da Secretaria da Agricultura,
abaixo nominada e assinada, considerou o Auto de Infração n° __________ onde foi constatado
________________________________________________________________
______________________________________________________________________, em que
incorreu _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. Com base
na Lei Nº 3.532/2016, de 20 de outubro de 2016, faz lavrar contra o infrator o presente auto, em triplicata,
do qual uma das vias é entregue para ciência, devendo o infrator citado pagar a multa através da Guia
de Pagamento, dentro de 30 (trinta) dias contatos da data da ciência.

__________________________________
Médico Veterinário – SIM
Nome Legível do Responsável pelo estabelecimento: ___________________________.
RG ou CPF: _______________________________
Ciente em: ___ /___ /______. Assinatura do Responsável:
________________________________________.

ANEXO IX
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

N.º: _______/_____.

TERMO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PRODUTOS E/OU
SUBSTÂNCIAS
IDENTIFICAÇÃO DO DETENTOR DO PRODUTO
NOME/RAZÃO SOCIAL:

SIM:

ENDEREÇO:

CEP:

MUNICÍPIO:

CNPJ ou CPF:

Ao(s) _______ dias do mês de ________________________do ano de ______, às ____ h. e ____ min., no exercício de fiscalização sanitária, com
fundamento no art. 23, § 4 º da Lei Federal nº 6.437/77, interditei cautelarmente, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, o(s) produto(s)
identificado(s) pelo(s) número(s) de lote, data de fabricação e prazo de validade, conforme a seguir e/ou no verso do presente
Termo:_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________pela(s) seguinte(s)
irregularidades(s):________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
tendo

havido

infração,

respectivamente,

ao(s)

seguinte(s)

dispositivo(s)

legal(is):_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, conforme Auto
de

Infração

Sanitária

nº

___/____.

O(s)

produto(s)

interditado(s)

______________________________________________________________________________,

fica(m)

em

poder

situado

de
na

______________________________________________________________________________________________________________, que se
compromete a não vender, remover, dar ao consumo, desviar ou substituir, até ulterior deliberação da autoridade sanitária competente desta Secretaria,
constituindo-se em seu fiel depositário, para todos os efeitos da Lei Civil e ficando bem ciente que deverá apresentar o(s) aludido(s) produto(s),
quando solicitado, sob pena de responsabilização no âmbito administrativo.

CIÊNCIA
_____________________________________

_____________________________________

___________________________________

SERVIDOR

DETENTOR

DEPOSITÁRIO

Nome: _________________________________. Nome: _________________________________. Nome: _______________________________.
Identidade Funcional:_____________________. RG/CPF: _______________________________. RG/CPF: _____________________________.
QUANDO O DETENTOR OU O DEPOSITÁRIO RECUSAR-SE A ASSINAR OU FOR ANALFABETO:

______________________________________
TESTEMUNHA

_______________________________________
TESTEMUNHA

ANEXO X

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM
TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO

A

empresa

estabelecida

__________________________________________________________________
a

_______________________________________________________________

___________________________________________________________,

município

de

__________________________________, ficará como FIEL DEPOSITÁRIO do produto
________________________________________________________________ por ter sido o
mesmo apreendido pelo Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, de acordo
com

LEI Nº 3.532/2016, DE 20 DE OUTUBRO

DE 2016, em

seu(s) artigo(s)

__________________________________.

_________________________________
Assinatura do funcionário

CIENTE: _____ / ______ / _______

_____________________________

ANEXO XI

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM
REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NO SIM

A empresa/ estabelecimento _____________________________________________, CPF/CNPJ nº
________________________________,

localizada

______________________________________________________,

no
n.º

_________,

endereço
bairro

_________________________________, Arroio do Meio, RS, informa o encerramento das
atividades da empresa supracitada e solicita por meio deste o cancelamento de Registro junto ao
Serviço

de

Inspeção

Municipal,

conforme

segue:

Número de registro a ser cancelado no SIM: _______________________________.
Razão

Social:

_______________________________________________________.

CNPJ:______________________________________________________________.

Nestes Termos
Pede Deferimento

_____________________, _____ de _____________ de 20___.

Responsável pela empresa e carimbo: ____________________________________.
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