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SUMULA: Estabelece novas regras sobre Servi90 de 
Inspe9ao Municipal - SIM/POA, e os procedimentos 
de inspe9ao sanitaria em estabelecimentos de 
produtos de origem animal.

A Camara Municipal de Grandes Rios, Estado do Parana, aprovou e eu 
prefeito municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Esta lei fixa normas complementares de inspe9ao e de fiscaliza9ao sanitaria 
ambito do Municipio de Grandes Rios, para a industrializa9ao, o beneficiamento 
comercializa9ao de produtos de origem animal, atraves do Servi90 de Inspe9ao 

Municipal de Produtos de Origem Animal - SIM/POA, em conformidade com as 
disposi9oes da Lei Federal n°. 9.712/1998, Lei Federal n°. 13.680/2018, Lei Federal 
n°. 10.032/2019 e ao Decreto Federal n°. 5.741/2006, que constituiu e regulamentou 
o Sistema Unificado de Aten9ao a Sanidade Agropecuaria (SUASA).

Art. 2° - A Inspe9ao Municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma 
permanente ou periodica.

§ 1° - A inspe9ao deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos 
estabelecimentos durante o abate das diferentes especies animais.

no
e a

I - Entende-se por especies animais de abate, os animais domesticos de produ9ao, 
silvestres e exoticos criados em cativeiros ou provenientes de areas de reserva legal 
e de manejo sustentavel.

§ 2° - Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei, a inspe9ao sera executada 
de forma periodica.

I - A inspe9ao sera executada pelo servi90 de inspe9ao e os estabelecimentos com 
inspe9ao periodica terao a frequencia de inspe9ao estabelecida em normas 
complementares expedidas por autoridade competente da inspe9ao, exercida pelo 
profissional Medico Veterinario, que deve considerar o risco dos diferentes 
produtos e dos processes produtivos envolvidos, o resultado da avalia9ao dos 
controles dos processes de produ9ao e do desempenho de cada estabelecimento, em 
fun9ao da implementa9ao dos programas de autocontrole.



§ 3° - Caso a inspesao de produtos de origem animal seja delegada ao consorcio 
intermunicipal de municipios, este ira fazer a gestao e a supervisao das atividades 
de inspe^o, definindo o cronograma de a9oes conforme as resolu9oes 
estabelecidas.

§ 4° - A inspe9ao sanitaria se dara:

I - Nos estabelecimentos que recebem animais, materias-primas, produtos, 
subprodutos e seus derivados de origem animal para beneficiamento ou 
industrializa9ao.

II - Nas propriedades rurais fomecedoras de materias-primas de origem animal, em 
carater complementar e com a parceria da defesa sanitaria animal, para identificar as 
causas de problemas sanitarios apurados na materia-prima e/ou nos produtos no 
estabelecimento industrial.

§ 5° - Cabera ao Servi9o de Inspe9ao Municipal de Grandes Rios a responsabilidade 
das atividades de inspe9ao sanitaria.

§ 6° - A gestao e a supervisao desta atividade pode ser delegada ao consorcio 
intermunicipal de acordo com o protocolo de inten9oes, estatuto e contrato de 
programa estabelecido entre as partes.

Art. 3° - Os principios a serem seguidos no presente regulamento sao:

I - Promover a preserva9ao da saude humana, animal e do meio ambiente e, ao 
mesmo tempo, que nao implique obstaculo para a instala9ao e legaliza9ao da 
agroindustria rural de pequeno porte;

II - Ter o foco de atua9ao na qualidade sanitaria dos produtos finais;

III - Promover o processo educative permanente e continuado para todos os atores 
da cadeia produtiva, estabelecendo a democratiza9ao do servi90 e assegurando a 
maxima participa9ao do governo, da sociedade civil, de agroindustrias, dos 
consumidores e das comunidades tecnica e cientifica nos sistemas de inspe9ao.

Art. 4° - O Municipio de Grandes Rios, atraves do orgao da Agricultura e Pecuaria 
competente, podera estabelecer parceria e coopera9ao tecnica com outros 
municipios, com o Estado do Parana e a Uniao, bem como podera participar de 
consorcio de municipios para fins de facilitar o desenvolvimento de atividades e 
para viabilizar a cessao de profissionais para a execu9ao do Servi9o de Inspe9ao 
Sanitaria em conjunto, bem como podera solicitar a adesao ao SUASA.

Paragrafo unico: Apos a adesao do SIM ao SUASA, os produtos inspecionados 
poderao ser comercializados em todo o territorio nacional, estadual ou regional via 
consorcio, de acordo com a legisla9ao vigente.



Art. 5° - A fiscaliza9ao sanitaria refere-se ao controle sanitario dos produtos de 
origem animal apos a etapa de elaborate, compreendido na armazenagem, no 
transporte, na distribute e na comercializa9ao ate o consumo final e sera de 
responsabilidade da Vigilancia Sanitaria vinculada a Saude do Municipio de 
Grandes Rios, incluidos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares, em 
conformidade ao estabelecido na Lei n° 8.080/1990.

Paragrafo unico. A inspe9ao e a fiscaliza9ao sanitaria serao desenvolvidas em 
sintonia, evitando-se sobrepostes, paralelismos e duplicidade de inspe9ao e 
fiscaliza9ao sanitaria entre os orgaos responsaveis pelos serv^os.

Art. 6° - O Servt de Inspe9ao Municipal respeitara as especificidades dos 
diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produ9ao, incluindo a 
agroindustria rural de pequeno porte.

§ 1° - Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte, o 
estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou 
coletiva, localizado no meio rural, com area util construida nao superior a duzentos 
e cinquenta metros quadrados (250m2), destinado ao processamento de produtos de 
origem animal, dispondo de instalaqoes para abate e/ou industrializaqao de animais 
produtores de cames, bem como onde sao recebidos, manipulados, elaborados, 
transformados,
acondicionados, embalados e rotulados a carne e seus derivados, o pescado e seus 
derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, os produtos das abelhas 
e seus derivados, conforme aprovado em legislaqao especifica.

conservados, armazenados, depositados,preparados,

§ 2° - As escalas de produqao serao avaliadas de acordo com o memorial economico 
sanitario, fluxograma, capacidade de produqao, cadeia de frio e equipamentos 
especificos necessaries para a atividade.

Art. 7° - Sera criado urn sistema unico de informa9oes sobre todo o trabalho e 
procedimentos de inspeqao e de fiscalizaqao sanitaria, gerando registros auditaveis.

Paragrafo unico. Sera de responsabilidade do Responsavel Tecnico pelo Servt de 
Inspe9ao Municipal e seus auxiliares, quando houver, a alimentaqao e a manutenqao 
do sistema unico de informaqoes sobre a inspe9ao e a fiscalizaqao sanitaria do 
municipio.

Art. 8° - Para obter o registro no serviqo de inspeqao, o estabelecimento devera 
apresentar o pedido instruido pelos seguintes documentos:

I - Requerimento simples dirigido ao responsavel pelo serviqo de inspeqao 
municipal;

II - Apresentaqao do RG, do CPF, da inscriqao estadual, do contrato social 
registrado na junta comercial e alteraqoes quando houver, copia do Cadastre 
Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou CAD/PRO do produtor para



empreendimentos individuals, sendo que esses documentos serao dispensados 
quando apresentarem documenta9ao que comprove legaliza9ao fiscal e tributaria 
dos estabelecimentos, proprios ou de uma figura juridica a qual estejam vinculados.

Ill - Planta baixa ou croquis das instances, com layout dos equipamentos e 
memorial descritivo simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma 
de abastecimento de agua, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e 
residues industrials e prote9ao utilizada contra insetos.

IV - Memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrao de higiene a 
serem adotados.

V - Licen9a Ambiental Previa emitida pelo Orgao Ambiental competente.

VI - Laudo de aprova9ao previa do terreno/funcionamento ou autoriza9ao do uso e 
ocupa9ao de solo, realizado de acordo com o piano diretor do municipio.

VII - Boletim oficial de exame da agua de abastecimento, caso nao disponha de 
agua tratada, cujas caracteristicas devem se enquadrar nos padroes microbiologicos 
e quimicos oficiais.

VIII - Anota9ao de Responsavel Tecnico (RT) ou a declara9ao de supressao de RT.

§ 1°. Os estabelecimentos podem apresentar a Licen9a de Opera9ao (LO), a Licen9a 
Ambiental Simplificada (LAS) ou a Dispensa de Licen9a Ambiental Estadual 
(DLAE), conforme delibera9ao do orgao.

§ 2° - Tratando-se de agroindustria rural de pequeno porte, as plantas poderao ser 
substituidas por croquis a serem elaborados por engenheiro responsavel ou tecnicos 
dos Servi90s de Extensao Rural do Estado ou do Municipio.

§ 3° - Tratando-se de aprova9ao de estabelecimento ja edificado, sera realizada uma 
inspe9ao previa das dependencias industrials e sociais, bem como da agua de 
abastecimento, redes de esgoto, tratamento de efluentes e situa9ao em rela9ao ao 
terreno.

Art. 9° - O estabelecimento podera trabalhar com mais de um tipo de atividade, 
devendo, para isso, prever os trabalhos e equipamentos de acordo com a 
necessidade para tal e, no caso de empregar a mesma linha de processamento, 
realizar produ9ao em dias da semana alternados.

§ 1° - As atividades devem ser totalmente separadas e os procedimentos devem estar 
descritos em cronograma pre-estabelecido, onde devera ser concluida uma atividade 
para depois iniciar a outra de acordo com as opera9oes sanitarias pre-estabelecidas.

§ 2° - O Servi90 de Inspe9ao Municipal pode permitir a utiliza9ao dos equipamentos 
e instances destinados a fabrica9ao de produtos de origem animal, para o prepare



de produtos industrializados que, em sua compos^ao principal, nao contenha 
produtos de origem animal, os quais nao poderao conter impresses ou gravados os 
carimbos oficiais de inspe9ao previstos nesta lei, estando os mesmos sob 
responsabilidade do orgao competente.

Art. 10 - A embalagem dos produtos de origem animal devera obedecer as 
conduces de higiene necessarias a boa conserva9ao do produto, sem colocar em 
risco a saude do consumidor, obedecendo as normas estipuladas em legisla9ao 
pertinente.

Paragrafo unico. Quando a grand, os produtos serao expostos ao consumo tambem 
em perfeitas conduces de higiene de modo a nao oferecer risco a saude do 
consumidor, contendo informa9oes as informa9oes previstas na legisla9ao em vigor.

Art. 11 - Os produtos deverao ser transportados e armazenados em conduces 
adequadas para a preserva9ao de sua sanidade e inocuidade, conforme determina 
seu regulamento especifico.

Art. 12 - A materia-prima, os animais, os produtos, os subprodutos e os insumos 
deverao seguir padroes de qualidade, sanidade e inocuidade definidos em 
regulamento e portarias especificas.

Art. 13 - Os recursos financeiros necessaries a implementa9ao das normas 
instituidas pela presente Lei e do Servi9o de Inspe9ao Municipal - SIM/POA, serao 
oriundos do or9amento vigente do municipio de Grandes Rios.

Art. 14 - Os casos omissos ou de duvidas que surgirem na execuqao da presente Lei, 
bem como a sua regulamenta9ao, serao resolvidos atraves de decretos.

Art. 15-0 Poder Executive regulamentara esta lei no prazo de noventa dias a 
contar da data de sua publica9ao.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as disposi9oes 
em contrario.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Grandes Rios, em 20 de abril de 2021.
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Prefeito Municipal


