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PROJETO DE LEI Nº 033/2020, de 20 de maio de 2020. 

 

 

_________________________________________ 
DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO 

MUNICIPAL – SIM – E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 
 

DANIEL RÜCKERT, Prefeito Municipal de Picada Café. 

 

 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

 

 

 

LEI: 

 

 

Art. 1º O Serviço de Inspeção Municipal - SIM -  instituído no Município de Picada Café tem como 

objetivo proceder a inspeção e fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem 

animal, comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, manipulados, recebidos, 

acondicionados e em trânsito ou de estabelecimentos industriais e/ou entrepostos de origem animal. 

Parágrafo Único. O registro no órgão municipal competente é condição indispensável para o 

funcionamento dos estabelecimentos industriais ou entrepostos de produtos de origem animal. 

 

 

Art. 2º O Município poderá firmar convênio com a Secretaria Estadual da Agricultura e 

Abastecimento para o reconhecimento, a nível estadual, dos produtos de origem animal oriundos do Município de 

Picada Café, conforme Lei Estadual nº 15.027. 

 

 

Art. 3º Consideram-se impróprios para o consumo humano, na forma em que se apresentam, no 

todo ou em parte, as matérias-primas ou os produtos de origem animal que:   

I. Apresentem-se alterados;   

II. Apresentem-se fraudados;   
III. Apresentem-se danificados por umidade ou fermentação, rançosos, com características 

físicas ou sensoriais anormais, contendo quaisquer sujidades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação, na 

elaboração, na conservação ou no acondicionamento;  

IV. Contenham substâncias ou contaminantes que não possuam limite estabelecido em 

legislação, mas que possam prejudicar a saúde do consumidor;  

V. Contenham substâncias tóxicas ou compostos radioativos em níveis acima dos limites 

permitidos em legislação específica;  

VI. Não atendam aos padrões fixados neste Decreto e em normas complementares;  

VII. Contenham microrganismos patogênicos em níveis acima dos limites permitidos neste 

Decreto, em normas complementares e em legislação específica;  

VIII. Revelem-se inadequados aos fins a que se destinam;  

IX. Contenham contaminantes, resíduos de agrotóxicos, de produtos de uso veterinário acima 

dos limites estabelecidos em legislação específica do S.I.M. de Picada Café e do órgão regulador da saúde;   

X. Sejam obtidos de animais que estejam sendo submetidos a tratamento com produtos de uso 

veterinário durante o período de carência recomendado pelo fabricante;  

XI. Sejam obtidos de animais que receberam alimentos ou produtos de uso veterinário que 

possam prejudicar a qualidade do produto;  

XII. Apresentem embalagens estufadas;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO 
CEP: 95166-000 – FONE/FAX: (54) 3285.1300 

 www.picadacafe.rs.gov.br 
E-mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br 

XIII. Apresentem embalagens defeituosas, com seu conteúdo exposto à contaminação e à 

deterioração;  

XIV. Estejam com o prazo de validade expirado;  

XV. Não possuam procedência conhecida;  

XVI. Não estejam claramente identificados como oriundos de estabelecimento sob inspeção 
sanitária.   

XVII. Uso de matéria prima vencida ou imprópria para o consumo. 

 

 

Art. 4º São consideradas fraudadas as matérias-primas ou os produtos que apresentem adulterações 

ou falsificações, assim considerados:  

I – Considera-se matérias-primas ou produtos adulterados:   

a. As matérias-primas e os produtos que tenham sido privados parcial ou totalmente de seus 

componentes característicos em razão da substituição por outros inertes ou estranhos, não atendendo ao disposto na 

legislação específica;   
b. As matérias-primas e os produtos com adição de ingredientes, de aditivos, de coadjuvantes de 

tecnologia ou de substâncias de qualquer natureza com o objetivo de dissimular ou de ocultar alterações, deficiências 

de qualidade da matéria-prima, defeitos na elaboração ou de aumentar o volume ou o peso do produto;   

c. Os produtos que na manipulação ou na elaboração tenham sido empregados matérias-
primas ou ingredientes impróprios ou que não atendam ao disposto no Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade (R.T.I.Q) ou na formulação indicada no registro do produto;   

d. Os produtos em que tenham sido empregados ingredientes, aditivos ou coadjuvantes de 
tecnologia diferentes daqueles expressos na formulação original ou sem prévia autorização do S.I.M. de Picada Café; 

ou   

e. Os produtos que sofram alterações na data de fabricação, na data ou no prazo de validade;   

II - Considera-se matérias-primas ou produtos falsificados:   

a. Quando tenham sido utilizadas denominações diferentes das previstas neste Decreto, em 

normas complementares ou no registro de produtos junto ao S.I.M. de Picada Café; 

b. Os que tenham sido elaborados, fracionados ou reembalados, expostos ou não ao consumo, 
com a aparência e as características gerais de um outro produto registrado junto S.I.M. de Picada Café e que se 

denominem como este, sem que o seja;   

c. Quando o rótulo do produto contenha dizeres, gravuras ou qualquer expressão que induza 
o consumidor a erro ou confusão quanto à origem, à natureza ou à qualidade do produto ou lhe atribua qualidade 

terapêutica ou medicamentosa;   

d. Os que tenham sido elaborados de espécie diferente da declarada no rótulo ou divergente 

da indicada no registro do produto; ou   

e. Os que não tenham sofrido o processamento especificado em seu registro, expostos ou não 

ao consumo, e que estejam indicados como um produto processado.   

 

 

Art. 5º São instituídas as seguintes infrações, a serem apuradas em inspeção sanitária e industrial 

dos produtos de origem animal, em fiscalização: 

I. Construir, ampliar ou reformar instalações sem a prévia aprovação do S.I.M. de Picada Café:  

multa de 10 VRM. 

II. Não realizar as transferências de responsabilidade ou deixar de notificar o comprador, o locatário 

ou o arrendatário sobre esta exigência legal, por ocasião da venda, da locação ou do arrendamento:  multa de 5 VRM. 

III. Utilizar rótulo que não atende ao disposto na legislação aplicável específica: multa de 5 VRM.   

IV. Expedir matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens em condições inadequadas: 

multa de 10 VRM.  

V. Ultrapassar a capacidade máxima de abate, de industrialização, de beneficiamento ou de 

armazenagem: multa de 10 VRM. 

VI. Elaborar produtos que não possuam processos de fabricação, de formulação e de composição 

registrados no S.I.M. de Picada Café: multa de 10 VRM. 

VII. Expedir produtos sem rótulos ou cujos rótulos não tenham sido registrados no S.I.M. de Picada 

Café: multa de 10 VRM. 
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VIII. Desobedecer ou inobservar os preceitos de bem-estar animal de acordo com legislação vigente: 

multa de 10 VRM. 

IX. Desobedecer ou inobservar as exigências sanitárias relativas ao funcionamento e à higiene das 

instalações, dos equipamentos, dos utensílios e dos trabalhos de manipulação e de preparo de matérias-primas e de 

produtos: multa de 10 VRM.  

X. Omitir elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do processo de 

fabricação: multa 10 VRM. 

XI. Receber, utilizar, transportar, armazenar ou expedir matéria-prima, ingrediente ou produto 

desprovido da comprovação de sua procedência: multa 5 VRM. 

XII. Utilizar processo, substância, ingredientes ou aditivos que não atende ao disposto na legislação 

específica: multa 10 VRM. 

XIII. Não cumprir os prazos previstos em seus programas de autocontrole e nos documentos 

expedidos em resposta ao S.I.M. de Picada Café relativos a planos de ação, fiscalizações, autuações, intimações ou 

notificações: multa 2 VRM.  

XIV. Adquirir, manipular, expedir ou distribuir produtos de origem animal oriundos de 

estabelecimento não registrado ou credenciados no S.I.M. de Picada Café; ou de qualquer outro órgão fiscalizador: 

multa de 10 VRM. 

XV. Expedir ou distribuir produtos falsamente oriundos de um estabelecimento: multa de 10 VRM. 

XVI. Elaborar produtos que não atendem ao disposto na legislação específica ou em desacordo com 

os processos de fabricação, de formulação e de composição registrados pelo S.I.M. de Picada Café: multa de 10 VRM. 

XVII. Utilizar produtos com prazo de validade vencida, apor aos produtos novas datas depois de 

expirado o prazo ou apor data posterior à data de fabricação do produto: multa 10 VRM. 

XVIII. Prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou inexatos perante o 

órgão fiscalizador, referentes à quantidade, à qualidade e à procedência das matérias-primas, dos ingredientes e dos 

produtos ou sonegar qualquer informação que, direta ou indiretamente, interesse ao S.I.M. de Picada Café e ao 

consumidor: multa de 10 VRM. 

XIX. Fraudar registros sujeitos à verificação pelo S.I.M. de Picada Café: multa 10 VRM.  

XX. Ceder ou utilizar de forma irregular lacres, carimbos oficiais, rótulos e embalagens; alterar ou 

fraudar qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem animal: multa 10 VRM. 

XXI. Simular a legalidade de matérias-primas, de ingredientes ou de produtos de origem 

desconhecida: multa 10 VRM.   

XXII. Embaraçar a ação de servidor do S.I.M. de Picada Café no exercício de suas funções, com 

vistas a dificultar, a retardar, a impedir, a restringir ou a burlar os trabalhos de fiscalização: multa 10 VRM. 

XXIII. Desacatar, intimidar, ameaçar, agredir ou tentar subornar servidor do S.I.M. de Picada Café: 

multa 10 VRM. 

XXIV. Produzir ou expedir produtos que representem risco à saúde pública: multa 10 VRM. 

XXV. Produzir ou expedir, para fins comestíveis, produtos que sejam impróprios ao consumo 

humano: multa 10 VRM. 

XXVI. Utilizar matérias-primas e produtos condenados ou não inspecionados no preparo de 

produtos usados na alimentação humana: multa 10 VRM. 

XXVII. Descarte de produtos e matéria prima condenada em local inadequado: multa de 10 VRM. 

 

 

Art. 6º Configurada a infração, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis, serão 

aplicadas as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente: 
I. advertência:  quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé, desde que não 

tenha causado dano à saúde pública, afastando-se a multa estabelecida no artigo 5º; 

II. multa:  nos casos não compreendidos no inciso I, tendo como valor máximo o correspondente ao 

10 VRM, exceto pela reincidência em que será redobradas e configurada mais de uma infração. 

III. apreensão ou condenação das matérias-primas e dos produtos de origem animal: quando não 

apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulterados;   

IV. suspensão de atividade: quando causar risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou 

quando causar embaraço à ação fiscalizadora;   

V. interdição total ou parcial do estabelecimento: quando a infração consistir na adulteração ou na 
falsificação habitual do produto ou quando se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade 

competente, a inexistência de condições higiênico sanitárias adequadas. 
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§ 1º Se a interdição total ou parcial não for levantada, após doze meses, será cancelado o registro ou 

o relacionamento do estabelecimento.   

§ 2° Independentemente da penalidade administrativa aplicável, podem ser adotados os seguintes 

procedimentos:   

I - nos casos de apreensão, após nova inspeção completa, as matérias-primas e os produtos podem 

ser condenados ou pode ser autorizado o seu aproveitamento condicional para a alimentação humana, à critério da 

autoridade municipal; e   

II - nos casos de condenação, pode ser permitido o aproveitamento das matérias-primas e dos 

produtos para fins não comestíveis.   

§ 3º Em caso de reincidência, a multa terá seu valor duplicado. 

§ 4º Apurando-se no mesmo processo administrativo a prática de duas ou mais infrações, as 

penalidades serão aplicadas cumulativamente para cada disposição infringida. 

 

 

Art. 7º Aplica-se aos casos omissos, as infrações e sanções estabelecidas na Lei Federal nº 7.899 e 

demais normas federais e estaduais relativas à inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal. 

 

 

Art. 8º É conferido ao médico veterinário a competência de fiscalização municipal relativo ao SIM,  

com competência para expedir notificações e autos de infrações; sem prejuízo da competência atribuída ao fiscal 

municipal. 

 

 

Art. 9º A inspeção artesanal, industrial e sanitária de produtos de origem animal será regulamentada 

por Decreto Municipal. 

 

 

Art. 10 Revoga-se a Lei Municipal nº 1286/2010. 

 

 

Art. 11 Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

         DANIEL RÜCKERT 

               Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 033/2020 
 

Senhor Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

   

 

Encaminhamos o Projeto de Lei nº 033/2020, para que propõe nova legislação sobre o serviço de 

inspeção artesanal, industrial e sanitária de produtos de origem animal no âmbito do Município. 

 

A inspeção SIM já estava prevista na Lei Municipal nº 1286/2010, contudo ficou sem exercício ao 

longo dos anos. Verifica-se, no momento, a necessidade de reativá-lo; para o que se faz necessária a adequação da 

Lei. 

 

A lei municipal vigente refere-se à Lei Estadual nº 10.691 que foi revogada e substituída pela Lei 

Estadual nº 15.027. 

 

Também propõe alteração quanto às infrações e sanções. Na lei vigente há remessa à Lei Federal nº 

7.889. No entanto, essa Lei utiliza como parâmetro a BTN; indexador já extinto. 

 

Com a alteração proposta, as infrações e sanções são definidas de forma clara e utilizam padrão de 

referência municipal. 

 

A implementação da inspeção SIM tem relevante importância tanto para os produtores que tem a 

qualidade de seus produtos reconhecida, como para o consumidor. 

 

 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

        DANIEL RÜCKERT 

              Prefeito Municipal 

 


