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LEI MUNICIPAL   N° 614/2015

De 14 de dezembro de 2015

I)ii'llio Ofil.jill  Lil)

"Djsp6e   sobre  a   constituigao   do   Serviap   de   lnspegao

Municipal   flo   Municipio   de   Conceigao   do   Jacui'pe/BA,
bern como sobre os procedimentos de inspegao sanitan-a
em  estabelecimentos que  produzam  produtos de  ori.gem
animal e da outras providencias".

A PREFEITA MUNICIPAL  DE  CONCEICAO  DO JACUIPE,  ESTADO  DA BAHIA,  no

usodesuasatribuig6eslegais,fagosaberqueaCAMARAMUNICIPALaprovoueeu

sanciono e promutoo a seguinte lei:

Artigo1°-EstaLeifixanormasdeinspegaoedefiscaljzagaosanitaria,noMunicipio

de     Conceigao     do    Jacuipe/BA,     para     a     industrializaeao,     beneficiamento    e

comercializa?aodeprodutosdeorigemanimal,bemcomocriaoServi?odelnspe?ao

Municipal -SIM, e da outras provjd6ncias.

Pafagrafo t]nico

9.712/1998,   ao

instituiu  e

(SUASA).i.*,i-

regulamentou  o  Sistema  Unificado  de  Atencao  a  Sanidade  Agropecuaria

- A presente lei encontra-se em conformidade com a Lei Federal n°

Decreto  Federal  n°  5.741/2006  e  ao  Decreto  n°  7.216/2010S  que

Artigo2°-AlnspegaoMunicipal,depoisdeinstalada,podefaserexecutadadeforma

permanente ou peri6dica.

§  F - A  inspegao  deve  ssr executada  obrigaton.amente  de  forma  permanerlte  nos
estabelecimentos, durante o abate das diferentes especies animals.

I - entende-se par especies animals de abate,  os animals dom6sticos de produgao,

silvestreseex6tjcoscriadosemcatjveirosouprovenientesdeareasdereservalegal

e de manejo silstentavel.

§ 2° - Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei, a inspegao sera executada
de forma peri6dica.
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I  -  os  estabelecimentos  com  inspe?ao  peri6dica  terao  sua  frequencia  de  visita?ao

estabelecida  em normas complementares,  expedidas par autoridade competente da

Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  considerando  o  risco  dos  diferentes  produtos  e

processos   produtivos   envolvidos,   o   resultado   da   avalia?ao   dos   controles   dos

processos de  produgao e  do  desempenho de  cada  estabelecimento,  em fun?ao da
implementagao dos programas de autocontrole.

§ 3° -A inspeeao sanitEiria se clara:

I    -    nos    estabelecimentos    que    recebem    animais,    materias-primas,    produtos,

subprodutos    e    seus    derivados    de    origem    animal    para    beneficiamento    ou

industrializacao;

11  -  nas  propriedades  rurais fornecedoras  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  mat6ria-prima  e/ou  nos  prodiltos  no

estabelecimento industrial.

§4°  -  Cabefa  ao  Servigo  de  lnspegao  Municipal  de  Conceigao  do  Jacuipe/BA  a
responsabilidade das atividades de inspegao sanitaria.

-<\
`-,

Art. 3° - Esta Lei tern por principios:

I  -  Promover  a   preserva?ao  da  satide  humana  e  do  meio  ambiente  sam  criar

obstacu!os desarrazoados  para  a  instalag5o e  legalizagao da agroindtlstria  rural  de

pequeno porte;

11 -Melhorar a qualidade sanitaria dos produtos finais;

Ill  -Promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores

da  cadeia  produtiva,  estabelecendo  a  democratiza?ao  do  servi?o  e  assegurando  a

maxima  participagao  de  governo,  sociedade  civil,  agroindtlstrias,  consumidores  e

comunidades tecnica e cientifica nos sistemas de inspegao.

Artigo  4°  -  A  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  podera  estabelecer  parceria  e

cooperaeao   tecnica   com   MLlnicipios,   Estado   e   Uniao,   podendo   ainda   celebrar
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cons6rcios  com  outros  Municipios  para  facilitar o  desenvolvimento  da  execu?ao  do

Servieo de  lnspegao Sanitaria] al6m de outras atividades,  bern como podefa solicitar

sila adesao ao SUASA.

Pafagrafo  tinico  -  Ap6s  a  adesao  do  SIM  ao  SUASA  os  produtos  inspecionados

poderao  ser  comercializados  em  todo  o  territ6rio  naciona!.  respeitada  a  legisla?ao

vigente.

Artigo  5° - A fiscalizaeao  sanitaria,  de  responsabilidade  da  Secretaria  Municipal  de

Sadde (SMS),  constitui-se no controle sanitario dos produtos de origem animal ap6s

a  etapa  de  elaboragao,  compreendidas  a  armazenagem,  transporte,  distribuigao  e

comercializagao  ate  o  consumo  final,   inclufdos  restaurantes,  padarias,   pizzarias,

bares e similares, em conformidade ao estabelecido na Lei n° 8.080/1990.

Pafagrafo  t]nico  -  A  inspegao  e  a  fiscaliza?ao  sanitaria  serao  desenvolvidas  em

sintonia,  evitando-se superposig6es,  paralelismos  ou duplicidade das  atividades dos

6rg5os responsaveis pelos servi?os.

Artigo   6°  -   0   Servigo   de   lnspeeao   Municipal   respeitafa  as   especificidades  dos

diferentes  tipos  de  produtos  e  das  diferentes  escalas  de   produgao]   incluindo  a

agroinddstria rural de pequeno porte.

Pafagrafo  tlnico -  Entende-se  por estabelecimento  agroindustrial  rural  de  pequeno

porte  a  propriedade de  agricultores familiares,  de forma  individual  ou  coletiva,   com

area t]til construida nao superior a duzentos e cinquenta metros quadrados (250m2),

destinado   exclusivamente   ao   processamento   de   produtos   de   origem   animal,

dispondo  de  instala?6es  pare  industrializaEao  e/ou   abate,   bern  como  onde  sao

recebidos,    manipulados,    elaborados,    transformados.    preparados,    conservados,

armazenados,  depositados,  acondicionados,  embalados e  rotulados  a  carne  e seus

derivados,  o  pescado  e  seus  derivados,  a  leite  e  seus  derivados,  o  ovo  e  seus

derivados, os produtos das abelhas e seus derivados, desde que nao ultrapassem as

seguintes escalas de produgao:
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a) estabelecimento de abate e industrializagao de pequenos animals (como coelhos,

ras   e   aves)  -  aqueles   destinados   ao   abate  e   industrializagao   de   produtos   e

subprodutosdepequ;nosanimaisdeimportanciaecon6mica,comprodugaomaxima

de 05 (cinco) toneladas de cames por mss.

b) estabelecimento de abate e industrializa?ao  de medios  (suinos,  ovinos,  caprinos)

egrandesanimais(bovinos/bubalinos/equinos)-aquelesdestinadosaoabatee/ou

industrializag5o   de   produtos   e   subprodutos   de   medios   e   grandes   animais   de

importancia  econ6mica,  com  produ?ao  maxima  de  08  (oito) toneladas de  carne  por

mss.

c)  Fabrica  de  produtos  cameos  -  aqueles  destinados  a  agroindustrializagao  de

produtos   e   subprodutos   cameos   em   embutidos]   defumados   e   salgados,   com

produgao maxima de 05 (cinco) toneladas de carnes por mss.
d)  estabelecimento  de  abate  e  industrializagao  de  pescado  -  enquadram-se  os

estabelecimentos    destinados    ao    abate    e/ou    industrializaeao    de    produtos    e

subprodutos de peixes,  moluscos,  anfibios e crusfaceos,  com produgao  maxima de

04 (quatro) toneladas de Games par mss.

e)  estabelecimento  de  ovos  -  destinado  a  recepgao  e  acondicionamento  de  ovos,

com produ?ao maxima de 5.000 (cinco mil) dtlzias/mss.

f)  unidade  de  extragao  e  beneficiamento  dos  produtos  das  abelhas  -  destinado  a

recepgao e industrializa?ao de produtos das abelhas,  com  produgao maxima de  30

(trinta) toneladas por ano.

g)estabelecimentosindustriaisdeleiteederivados:enquadram-setodosostiposde

estabelecimentos   de   industrializa?ao   de   leite   e   derivados   previstos   nesta   Lei,

destinados a recepgao, pasteuriza?5o, industrializa?ao, processamento e elaborag5o

dequeijo,iogurteeoutrosderivadosdeleite,comprodugaomaximade30.000(trinta

mil) litros de leite por mss.

Artigo 7° - Fica autorizada  a criagao do Conselho  de  lnspegao Sanitaria,  que sera

composto  par representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  da  Secretaria
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Municipal   de   Satlde,    do   Poder   Legislativo   Municipal,    dos   agricultores   e   dos

consumidores,   para   aconselhar,   sugerir,   debater   e   definir   assuntos   ligados   a

execu?ao  dos  servigos  de  inspegao  e  de  fiscalizaeao  sanitaria,  atraves  de  atos

infralegais.

Artigo  8° -  Sera  criado  a  Sistema  Unico  de  lnformae6es  (Sul)  sobre  o  trabalho  e

procedimentos de inspe?ao e de fiscaliza£5o sanitaria, gerando registros auditaveis.

Pafagrafo   unjco   -   Sefa   de   responsabilidade   das    Secretarias    Municipais   de

Agricultura e Saude a  alimentagao e  manutengao do Sistema  Unico de  lnformae6es

(Sul) sabre a inspegao e a fiscalizag5o sanifaria no Municipio.

Artigo 90 -Para obter a registro no Servigo de lnspegao Municipal, a estabelecimento

devera apresentar pedido devidamente instrufdo pelos seguintes documentos:

I -requerimento simples dirigido ao responsavel pelo servi?o de inspegao municipal;

11   -  laudo  de  aprova?ao  previa  do  terreno]   realizado  de  acordo  com   instruc6es

baixadas pela Secretaria de Agricultura;

Ill  -licenga Ambiental  Previa  emitida  pelo  6rgao Ambiental  competente  ou  estar de

acordo com a Resolug5o do CONAMA n° 385/2006;

Pafagrafo   t]nico  -   Os   estabelecimentos   que   se   enquadram   na   Resolugao   do

CONAMA n° 385/2006  sac dispensados de apresentar a  Licen9a Ambiental  Pfevia,

ficando  obrigados,  contudo,  a  apresentar a  licenea  ambiental  dnica  antes  de  iniciar

suas atividades.

IV -  Documento da autoridade  municipal  e 6rgao de sadde ptiblica  competente,  nao

se opondo a instalagao do estabelecimento.

V - apresentagao da inscrigao estadual,  contrato social registrado na junta comercial

e  c6pia  do  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Juridicas -  CNPJ,  ou  CPF  do  produtor

para  empreendimentos  individuais,  podendo  tais  documentos  ser  dispensados  se

apresentada    documentagao   que   ateste   a    regularidade   fiscal    e   tributaria    do

requerente;
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Vl   -  planta   baixa  ou   croquis  das  instala?6es,   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,

residuos industriais e protegao empregada contra insetos;

VH-memorialdescritivosimplificadodosprocedimentosepadraodehigieneaserem

adotados;

Vlll  -  boletim

agua tratada,

oficial  de  exame  da  agua  de  abastecimento,  caso  nao  disponha  de

cujascaracteristicasdevemseenquadrarnospadr6esmicrobiol6gicos

e quimicos oficiais;

§1°  -Tratando-se  de  agroinddstria  rural  de  pequeno  porte,  as  plantas  poderao  ssr
substituidas  par  croquis  elaboradas  por  engenheiro  responsavel  ou  tecnicos  dos

Servigos de Extensao Rural do Estado ou do Municipio.

§2°  Tratando-se   de   aprovaeao   de   estabelecimento  ja   edifieado,   sera   realizada
inspegao  pr6via  das  dependencias  industriais  e  sociais,  bern  como  da  agua  de

abastecimento:redesdeesgoto,tratamentodeefluentesecondig6esdoterreno.

Artigo  10 -0  estabelecimento  podera trabalhar com  mais  de  urn tipo  de  atividade

produtiva,    devendo,    para   isso,    prover   os    equipamentos   de    acordo   com    a
necessidadeparatale,casoempregueamesmalinhadeprocessamentoparamais

deumtipodeatividade,jamaispodefadesenvolve-lassimultaneamente.

Pafagrafo  primeiro  -  a  Servigo  de  lnspegao  Municipal  podefa  autorizar a  utilizagao

dos  equipamentos  e  instalag6es  destinados  a  fabricagao  de  produtos  de  origem

animal,   para   a   preparo   de   produtos   industrializados   que,   em   sua   composigao

principal, nao contenham ingredientes de origem animal;

Paragrafo segundo -  Dos  produtos fabricados  nas  condig6es  do  paragrafo  primeiro

nao  podem  constar  impressos  ou  gravados,  os  carimbos  oficiais  de  inspegao,  que

ficarao sob responsabilidade do 6rgao competente.

Artigo   "   -  A  embalagem  dos  produtos  de  origem   animal  devefa  obedecer  as

6
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condi?6es  de  higiene  necessarias  a  boa  conservaeao do  produto,  sem  colocar em

risco  a  satlde  do  consumidor,  obedecendo  as  normas  estipuladas  em  legislac5o

pertinente.

Paragrafo  Primeiro  -  Quando  a  granel,  os  produtos  serao  expostos  ao  consumo

acompanhados  de folhetos  ou  cartazes  de  forma  visivel,  contendo  as  informag6es

indicadas pelo caput deste artigo.

Artigo  12  -Os  produtos  deverao  ser transportados  e  armazenados  em  condi?6es

adequadas para a preservagao de sua sanidade e inocuidade.

Artigo   13  -A  materia-prima,  animais,  produtos,  subprodutos  e  in§umos  deverao

seguir padr6es de sanidade definidos em regulamento e portarias especificas.

Artigo  14  -  Serao  editadas  normas  especificas  para  venda  direta  de  produtos  em

pequenas quantidades, conforms preve o Decreto Federal n° 7.541/2006.

Artigo  15 -Os  recursos financeiros necessarios  a implementagao da  presente Lei  e

do   Servi?o   de   lnspe?ao   Municipal   serao  fornecidos   pelas  verbas   alocadas   na

Secretaria Municipal de Agricultura, constantes no Ongamento do Municipio.

Artigo  16  :'  A  execugao  da  presents  Lei,  bern  como  a  sua  regulamenta?ao,  sefao

resolvidos atraves de resolu?6es e decretos baixados pela Secretaria de Agricultura,

ap6s delibera?ao Conselho de lnspeeao Sanitaria.

Artigo  17  -a  Poder  Executivo  regulamentafa  esta  Lei  no  prazo  de  noventa  dias  a

contar da data de sua publicaeao.

Artigo 18 - Ficam revogadas as disposig6es em contfario.
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