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DECRETO Nº 100/2018, de 15 de maio de 2018. 
 
 

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.687/2017 DE 20 
DE NOVEMBRO DE 2017 QUE DISPÕE SOBRE A 
INSPEÇÃO ARTESANAL, INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 

  

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 

 

DECRETO: 
 

DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art.1º - A inspeção artesanal, industrial e sanitária de produtos de origem animal, 

e sua fiscalização, no âmbito municipal se darão na forma do disposto no presente Decreto, 

e na Lei Municipal n° 4.687/2017, sem prejuízo à observância de procedimentos especiais 

dispostos em normas e Decretos próprios de cada atividade, segundo sua especificidade. 

Art.2º - Ficam sujeitos à inspeção previstas neste Decreto todos os produtos de 

origem animal, seus subprodutos e derivados.  

Parágrafo Único- A inspeção a que se refere o caput abrange, sob o ponto de 

vista artesanal, industrial e sanitário, a inspeção “ante” e “post-mortem” dos animais, o 

recebimento, manipulação, transformação, elaboração, preparo, conservação, 

acondicionamento, embalagem, depósito, rotulagem, trânsito e consumo de quaisquer 

produtos e subprodutos de origem animal, adicionados ou não de vegetais, destinados à 

alimentação humana.  

Art.3º - A inspeção a que se refere o art. 2° é privativa do Serviço de Inspeção 

Municipal, doravante denominada simplesmente como “S.I.M.” de Nova Petrópolis, da 

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, sempre que se tratar de produtos 

destinados ao comércio. 

Art.4º - A inspeção artesanal, industrial e sanitária dos produtos de origem animal 

será realizada:  

a) nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas para 

estabelecimentos registrados ou cadastrados no S.I.M. de Nova Petrópolis.   

b) nos estabelecimentos que recebem, abatem ou industrializam as diferentes 

espécies de animais de açougue, de acordo com a legislação vigente.  

c) nos estabelecimentos que recebem o leite e seus derivados para 

beneficiamento.  

d) nos estabelecimentos que recebem o pescado para distribuição ou 

industrialização.  

e) nos estabelecimentos que recebem e distribuem para consumo animais 

considerados de caça.  

f) nos estabelecimentos que produzem ou recebem mel e derivados,  de abelha 

ou meliponíneos para beneficiamento ou distribuição.  
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g) nos estabelecimentos que produzem ou recebem ovos, para distribuição, ou 

para industrialização.  

Art.5º - A concessão de registro ou cadastro e a realização de inspeção pelo 

S.I.M. isenta o estabelecimento de qualquer outra fiscalização sanitária federal, estadual ou 

municipal.  

Art.6º - Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, para 

efeito deste Decreto, qualquer instalação ou local nos quais são abatidos ou industrializados 

animais, bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, 

preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados, e 

rotulados com finalidade industrial ou comercial, todos os produtos de origem animal, seus 

subprodutos e derivados.  

Art.7º - O S.I.M., no âmbito do território de Nova Petrópolis obedecerá as normas 

dispostos na Lei de sua criação e os procedimentos estabelecidos no presente Decreto, em 

consonância com as prioridades da Saúde Pública e Abastecimento da população.  

Art.8° - Ficará a cargo do S.I.M. de Nova Petrópolis fazer cumprir estas normas 

e também a outras que possam vir a ser implantadas, desde que por meio de dispositivos 

legais, que digam respeito à Inspeção artesanal, Industrial e Sanitária dos estabelecimentos 

de produtos de origem animal.  

Art.9°- Os estabelecimentos, para efeito de registro, deverão ser classificados 

obrigatoriamente, quanto à sua capacidade para exigências diferenciadas, quanto a sua 

estrutura física e limites de produção.  

Art.11° – A inspeção municipal será efetuada em caráter permanente ou 

periódico.   

§ 1°- Terão Inspeção Municipal permanente os estabelecimentos de carnes e 

derivados que abatem ou abatem e industrializam as diferentes espécies de animais, e 

outros que se julgar necessários.  

§ 2°- Os demais estabelecimentos não enquadrados no § 1° terão sua Inspeção 

Municipal periódica, à Juízo do S.I.M. de Nova Petrópolis.  

Art.12° – A inspeção artesanal, industrial e sanitária de produtos de origem 

animal, a cargo do S.I.M., abrange:  

a) a higiene geral dos estabelecimentos registrados e cadastrados.  

b) a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição de água de 

abastecimento, bem como a captação, distribuição e tratamento das águas residuais e 

dejetos.  

c) o funcionamento dos estabelecimentos.  

d) o exame “ante” e “post-mortem” dos animais.  

e) as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparação, 

acondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os produtos e subprodutos 

de origem animal e suas matérias-primas, acondicionadas ou não de vegetais.  

f) a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos.  

g) a classificação de produtos e subprodutos, de acordo com os tipos e padrões 

previstos em normas específicas. 

h) os exames tecnológicos, microbiológicos, histopatológicos, físico-químicos e 

toxicológicos das matérias-primas e produtos, quando for o caso.  

i) as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias, bem como em 

trânsito nas vias públicas.  
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j) os meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e suas 

matérias-primas, destinados à alimentação humana.  

Art.13° – O comércio municipal somente poderá comercializar produtos sob 

inspeção municipal, estadual ou federal, que atendam às disposições concernentes a seus 

Regulamentos.  

TÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

 Art.14° – Os estabelecimentos de produtos de origem animal abrangem:  

a) animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias-

primas;  

b) pescado e seus derivados;  

c) leite e seus derivados;  

d) ovos e derivados;  

e) mel e cera de abelhas ou meliponíneos e derivados.  

Parágrafo Único – As normativas complementares a esse Decreto serão 

instituídas através de Resoluções emitidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente de Nova Petrópolis.  

 

TÍTULO III 

DA APROVAÇÃO DO PROJETO E OBTENÇÃO DE REGISTRO 

  Art. 15° - Os estabelecimentos destinados à comercialização de produtos de 

origem animal ficam sujeitos à inspeção artesanal, industrial e sanitária, à nível municipal, 

de acordo com a Lei Federal nº1.283, de 18 de dezembro de 1950 e ficam obrigados à 

obtenção de registro junto ao S.I.M de Nova Petrópolis.  

Art. 16° - O processo de obtenção de registro e /ou aprovação de projetos de 

estabelecimentos, junto ao S.I.M.- de Nova Petrópolis, consiste no atendimento aos 

seguintes requisitos: 

a) apresentação e aprovação de Planta baixa, assinada por responsável competente, 

contendo informações detalhadas sobre a obra, especialmente com referência ao 

sistema de abastecimento de água, fonte de captação, volume, tratamento e 

distribuição, rede de esgoto, pés-direitos das dependências, largura das portas, 

câmaras frias, altura dos trilhos, etc. Em caso de qualquer alteração estrutural, uma 

nova planta deverá ser apresentada para aprovação pelo SIM de Nova Petrópolis; 

b) apresentação e aprovação de Memorial Econômico Sanitário – descrição das 

atividades realizadas nos estabelecimentos (abate, fabricação de produtos,...) 

incluindo fluxograma de industrialização dos produtos que pretende fabricar ou o n° 

de animais e a espécie que pretende abater em função da capacidade de instalações 

e equipamentos. Em caso de alterações, um novo memorial deverá ser apresentado 

ao SIM de Nova Petrópolis; 

c) apresentação de cópia do Contrato Social da Empresa (CNPJ e Inscrição Estadual) 

ou comprovação de cadastramento no Programa Agroindústria Familiar do RS, n° de 

Registro do Talão de Produtor; 

d) apresentação de análises microbiológicas e físico-químicas de água, conforme 

legislação vigente. Que devem ser repetidas conforme exigência do SIM de Nova 

Petrópolis; 
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e) apresentação de análises microbiológicas e físico-químicas de matéria-prima, 

conforme legislação vigente; 

f) apresentação de análises microbiológicas e físico-químicas de produto, do primeiro 

lote fabricado na agroindústria, conforme legislação vigente; 

g) apresentação de Licenciamento ambiental, conforme legislação vigente; 

h) apresentação e aprovação de croqui do(s) rotulo(s) de acordo com a legislação 

vigente; 

i) apresentação de laudo de sanidade do(s) manipulador(es) de alimento, renovável a 

cada 12 meses ou conforme exigência do SIM de Nova Petrópolis; 

j) comprovação de realização do manipulador de curso de boas práticas de fabricação, 

que seja reconhecido pelo órgão competente e assinado por profissional 

responsável; 

k) comprovação de Responsabilidade Técnica de profissional reconhecido pelo seu 

respectivo conselho de classe. 

 

Parágrafo Único- qualquer alteração em relação aos requisitos deste artigo 

deverão ser solicitados e apresentados ao SIM de Nova Petrópolis. 

Art. 17° - O processo de Registro dos estabelecimentos de que tratam este 

Decreto iniciam com a apresentados ao S.I.M. de Nova Petrópolis dos documentos nele 

exigidos, os quais devem ser protocolados junto à Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente. 

 §1°- Os números de registro obedecerão seriação própria e independente, 

fornecido pelo S.I.M. de Nova Petrópolis.  

§2°- O número de registro constará obrigatoriamente, nos rótulos, certificados, 

carimbo de inspeção dos produtos e demais documentos.  

Art. 18° - O encaminhamento dos pedidos de registro dos estabelecimentos de 

produtos de origem animal a serem construídos, remodelados ou ampliados, deverão ser 

precedidos de inspeção prévia do local e do terreno pretendido como sede.  

Art. 19° - É necessária a aprovação prévia pelo S.I.M. de Nova Petrópolis dos 

projetos para início das obras.  

Art. 20° - Concluídas as obras e instalados os equipamentos, de acordo com o 

cronograma de execução, será requerido ao S.I.M. de Nova Petrópolis a vistoria prévia e 

autorização ou não do início dos trabalhos.  

Art. 21° - Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por 

período superior a 1 (um) ano só poderá reiniciar os trabalhos mediante inspeção prévia de 

todas as dependências, instalações e equipamentos.  

Art. 22° - Não será registrado o estabelecimento destinado á produção de 

alimentos para consumo humano, quando situado nas proximidades de outro que, por sua 

natureza, possa influir na qualidade do produto.  

Art. 23° - Através de atos normativos expedidos pelo S.I.M. de Nova Petrópolis, 

serão baixadas as normas próprias ao processamento de registro ou cadastro dos 

estabelecimentos.  
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TÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES, DAS MEDIDAS CAUTELARES, DAS INFRAÇÕES, DAS 

PENALIDADES E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

DAS RESPONSABILIDADES E DAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Seção I 

Dos responsáveis pela infração 

Art. 24°. Ficam sujeitas às penalidades previstas neste Decreto e na legislação 

própria, as seguintes pessoas físicas e/ou jurídicas:  

a) fornecedoras de matérias-primas ou de produtos de origem animal, desde a 

origem até o recebimento nos estabelecimentos registrados ou cadastrados no S.I.M. de 

Nova Petrópolis;  

b) proprietárias, locatárias ou arrendatárias de estabelecimentos registrados ou 

cadastrados no S.I.M. de Nova Petrópolis onde forem recebidos, manipulados, beneficiados, 

processados, fracionados, industrializados, conservados, acondicionados, rotulados, 

armazenados, distribuídos ou expedidos matérias-primas ou produtos de origem animal; 

c) que expedirem ou transportarem matérias-primas ou produtos de origem 

animal.  

 

Seção II 

Das medidas cautelares 

Art. 25°. Se houver evidência ou suspeita de que um produto de origem animal 

represente risco à saúde pública ou tenha sido alterado, adulterado ou falsificado, o S.I.M. 

de Nova Petrópolis adotará, isolada ou cumulativamente, as seguintes medidas cautelares:  

a) apreensão do produto;  

b) suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas; 

c) coleta de amostras do produto para realização de análises 

laboratoriais.  

§ 1º Sempre que necessário, será determinada a revisão dos programas de 

autocontrole dos estabelecimentos.  

§ 2º A retomada do processo de fabricação ou a liberação do produto sob 

suspeita somente será autorizada na hipótese do S.I.M. constatar a inexistência ou a 

cessação da causa que motivou a adoção da medida cautelar.  

§ 3º O disposto no caput não afasta as competências de outros órgãos 

fiscalizadores, na forma da legislação.  

 

CAPÍTULO II 

DAS INFRAÇÕES 

Art. 26°. Constituem infrações ao disposto neste Decreto, além de outras 

previstas:  

a) construir, ampliar ou reformar instalações sem a prévia aprovação do S.I.M. 

de Nova Petrópolis;  
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b) 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;  

c) utilizar rótulo que não atende ao disposto na legislação aplicável específica;  

d) expedir matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens em 

condições inadequadas; 

e) ultrapassar a capacidade máxima de abate, de industrialização, de 

beneficiamento ou de armazenagem; 

f) elaborar produtos que não possuam processos de fabricação, de formulação 

e de composição registrados no S.I.M. de Nova Petrópolis; 

g) expedir produtos sem rótulos ou cujos rótulos não tenham sido registrados no 

S.I.M. de Nova Petrópolis; 

h) desobedecer ou inobservar os preceitos de bem-estar animal de acordo com 

legislação vigente; 

i) 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; 

j) omitir elementos informativos sobre composição centesimal e tecnológica do 

processo de fabricação; 

k) receber, utilizar, transportar, armazenar ou expedir matéria-prima, ingrediente 

ou produto desprovido da comprovação de sua procedência; 

l) utilizar processo, substância, ingredientes ou aditivos que não atendem ao 

disposto na legislação específica; 

m) não cumprir os prazos previstos em seus programas de autocontrole e nos 

documentos expedidos em resposta ao S.I.M. de Nova Petrópolis relativos a planos de ação, 

fiscalizações, autuações, intimações ou notificações; 

n) adquirir, manipular, expedir ou distribuir produtos de origem animal oriundos 

de estabelecimento não registrado ou credenciados no S.I.M. de Nova Petrópolis; 

o) expedir ou distribuir produtos falsamente oriundos de um estabelecimento; 

p) 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 Nova Petrópolis; 

q) 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; 

r) 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 Nova Petrópolis e a consumidor; 

s) fraudar registros sujeitos à verificação pelo S.I.M. de Nova Petrópolis; 

t) ceder ou utilizar de forma irregular lacres, carimbos oficiais, rótulos e 

embalagens; alterar ou fraudar qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem 

animal; 

u) simular a legalidade de matérias-primas, de ingredientes ou de produtos de 

origem desconhecida;  
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v) embaraçar a ação de servidor do S.I.M. de Nova Petrópolis no exercício de 

suas funções, com vistas a dificultar, a retardar, a impedir, a restringir ou a burlar os trabalhos 

de fiscalização;  

w) desacatar, intimidar, ameaçar, agredir ou tentar subornar servidor do S.I.M. 

de Nova Petrópolis;  

x) produzir ou expedir produtos que representem risco à saúde pública;  

y) produzir ou expedir, para fins comestíveis, produtos que sejam impróprios ao 

consumo humano; 

z) utilizar matérias-primas e produtos condenados ou não inspecionados no 

preparo de produtos usados na alimentação humana;  

aa) utilizar, substituir, subtrair ou remover, total ou parcialmente, matéria-

prima, produto, rótulo ou embalagem apreendidos pelo S.I.M. de Nova Petrópolis e mantidos 

sob a guarda do estabelecimento;  

bb) fraudar documentos oficiais;  

cc) não realizar o recolhimento de produtos que possam incorrer em risco 

à saúde ou aos interesses do consumidor.  

Art. 27°. 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:  

a) apresentem-se alterados;  

b) apresentem-se fraudados;  

c) 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; 

d) contenham substâncias ou contaminantes que não possuam limite 

estabelecido em legislação, mas que possam prejudicar a saúde do consumidor; 

e) contenham substâncias tóxicas ou compostos radioativos em níveis acima 

dos limites permitidos em legislação específica; 

f) não atendam aos padrões fixados neste Decreto e em normas 

complementares; 

g) contenham microrganismos patogênicos em níveis acima dos limites 

permitidos neste Decreto, em normas complementares e em legislação específica; 

h) revelem-se inadequados aos fins a que se destinam; 

i) contenham contaminantes, resíduos de agrotóxicos, de produtos de uso 

veterinário acima dos limites estabelecidos em legislação específica do S.I.M. de Nova 

Petrópolis e do órgão regulador da saúde;  

j) sejam obtidos de animais que estejam sendo submetidos a tratamento com 

produtos de uso veterinário durante o período de carência recomendado pelo fabricante; 

k) sejam obtidos de animais que receberam alimentos ou produtos de uso 

veterinário que possam prejudicar a qualidade do produto; 

l) apresentem embalagens estufadas; 

m) apresentem embalagens defeituosas, com seu conteúdo exposto à 

contaminação e à deterioração; 

n) estejam com o prazo de validade expirado; 

o) não possuam procedência conhecida; 
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p) não estejam claramente identificados como oriundos de estabelecimento sob 

inspeção sanitária.  

Art. 28°. Para efeito das infrações previstas neste Decreto, as matérias-primas e 

os produtos podem ser considerados alterados ou fraudados.  

Parágrafo único. 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 Nova Petrópolis; 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 Nova 

Petrópolis;  

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 Nova Petrópolis 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.  

 

CAPÍTULO III 

DAS PENALIDADES 

Art. 29°. As penalidades serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Agricultura 

e Meio Ambiente e poderão constituir-se em obrigação de pagar, de fazer ou de não fazer, 

assegurados os direitos à ampla defesa e ao contraditório.  
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Art. 30°. Sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis, a infração 

ao disposto neste Decreto ou em normas complementares referentes aos produtos de 

origem animal, considerada a sua natureza e a sua gravidade, acarretará, isolada ou 

cumulativamente, as seguintes sanções:  

I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-

fé;  

II - multa, nos casos não compreendidos no inciso I, tendo como valor máximo o 

correspondente ao valor fixado em legislação específica, observadas as seguintes 

gradações:  

a) para infrações leves, multa de até vinte por cento do valor máximo;  

b) para infrações moderadas, multa de vinte e um até quarente por cento do valor 

máximo;  

c) para infrações graves, multa de quarenta e um até sessenta por cento do valor 

máximo; e  

d) para infrações gravíssimas, multa de sessenta e um até cem por cento do 

valor máximo;  

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; e  

§ 1º As multas previstas no inciso II do caput serão agravadas até o valor 

máximo, nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação 

fiscal.  

§ 2º Se a interdição total ou parcial não for levantada, após doze meses, será 

cancelado o registro ou o relacionamento do estabelecimento.  

§ 3° 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, conforme disposto em normas complementares; e  

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

primas e dos produtos para fins não comestíveis.  

§ 4° - Os valores mínimos e máximos das multas serão fixados em legislação 

específica. 

 

Art. 31°. As multas serão aplicadas segundo a graduação das infrações, assim 

definidas:  

I - infrações leves as compreendidas nos incisos I a VII do caput do art. 26;  

II - infrações moderadas as compreendidas nos incisos VIII a XVI do caput do 

art. 26;  
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III - infrações graves as compreendidas nos incisos XVII a XXIII do caput do art. 

26; e  

IV - infrações gravíssimas as compreendidas nos incisos XXIV a XXX do caput 

do art. 26.  

§ 1º As infrações classificadas como leves, moderadas ou graves poderão 

receber graduação superior, nos casos em que a falta cometida implicar risco à saúde ou 

aos interesses dos consumidores, ou, ainda, pelas sucessivas reincidências.  

Art. 32°. Para efeito da fixação dos valores da multa, além da gravidade do fato, 

em vista de suas consequências para a saúde pública e para os interesses do consumidor, 

os antecedentes do infrator e as circunstâncias atenuantes e agravantes.  

§ 1º São consideradas circunstâncias atenuantes:  

I - o infrator ser primário;  

II - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;  

III - o infrator, espontaneamente, procurar minorar ou reparar as consequências 

do ato lesivo que lhe for imputado;  

IV - a infração cometida configurar-se como sem dolo ou sem má-fé;  

V - a infração ter sido cometida acidentalmente;  

VI - a infração não acarretar vantagem econômica para o infrator; ou  

VII - a infração não afetar a qualidade do produto.  

§ 2º São consideradas circunstâncias agravantes:  

I - o infrator ser reincidente;  

II - o infrator ter cometido a infração com vistas à obtenção de qualquer tipo de 

vantagem;  

III - o infrator deixar de tomar providências para evitar o ato, mesmo tendo 

conhecimento de sua lesividade para a saúde pública;  

IV - o infrator ter coagido outrem para a execução material da infração;  

V - a infração ter consequência danosa para a saúde pública ou para o 

consumidor;  

VI - o infrator ter colocado obstáculo ou embaraço à ação da fiscalização ou à 

inspeção;  

VII - o infrator ter agido com dolo ou com má-fé; ou  

VIII - o infrator ter descumprido as obrigações de depositário relativas à guarda 

do produto.  

Art. 33°. Apurando-se no mesmo processo administrativo a prática de duas ou 

mais infrações, as penalidades serão aplicadas cumulativamente para cada disposição 

infringida.  

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. 34°. O descumprimento às disposições deste Decreto e às normas 

complementares será apurado em processo administrativo devidamente instruído, iniciado 

com a lavratura do auto de infração.  

Art. 35°. O auto de infração será lavrado por Fiscal Municipal que houver 

constatado a infração, no local onde foi comprovada a irregularidade.  

Art. 36°. O auto de infração deve ser claro e preciso, sem rasuras nem emendas, 

e deve descrever a infração cometida e a base legal infringida.  
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Art. 37°. O auto de infração será lavrado em modelo próprio definido e 

padronizado pelo Município.  

Art. 38°. A assinatura e a data apostas no auto de infração por parte do autuado, 

ao receber sua cópia, caracterizam intimação válida para todos os efeitos legais.  

§ 1º Quando da recusa do autuado em assinar o auto de infração, o fato deve 

ser consignado no próprio auto de infração.  

§ 2º A ciência expressa do auto de infração deve ocorrer pessoalmente, por via 

postal, com aviso de recebimento - AR, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza 

da cientificação do interessado.  

Art. 39°. A defesa do autuado deve ser apresentada por escrito, em vernáculo e 

protocolizada na representação da Secretaria da Agricultura Municipal, no prazo de quinze 

dias, contados da data da ciência do autuado.  

Art. 40°. O S.I.M. de Nova Petrópolis, após juntada ao processo a defesa ou o 

termo de revelia, deve instruí-lo com relatório encaminhará ao Secretário da Agricultura e 

Meio Ambiente para julgamento em primeira instância.  

Art. 41°. Do julgamento em primeira instância, cabe recurso, em face de razões 

de legalidade e do mérito, no prazo de quinze dias, contado da data de ciência ou da data 

de divulgação oficial da decisão.  

Art. 42°. A autoridade competente para decidir o recurso em segunda e última 

instância é o Prefeito Municipal, respeitados os prazos e os procedimentos previstos para a 

interposição de recurso na instância anterior.  

Art. 43°. O não recolhimento do valor da multa no prazo de trinta dias, 

comprovado nos autos do processo transitado em julgado, implicará o encaminhamento do 

débito para inscrição em dívida ativa.  

 

TÍTULO V 

TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO 

 Art. 44° - Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido ou arrendado, 

sem que concomitantemente seja feita a competente transferência de responsabilidade do 

registro para a nova firma.  

§1º- Enquanto a transferência não se efetuar, continua responsável pelas 

irregularidades que se verifiquem no estabelecimento, a firma em nome da qual esteja 

registrado.  

§2º- Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento dos imóveis 

respectivos e, realizada a transferência do registro, a nova firma é obrigada a cumprir todas 

as exigências formuladas ao anterior responsável, sem prejuízo de outras que venham a ser 

determinadas.  

 

TÍTULO VI 

OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS 

 Art.45° - Ficam os proprietários de estabelecimentos ou seus representantes 

legais obrigados a:  

a) Observar e fazer observar todas as exigências contidas no presente Decreto.  

b) Fornecer, até o dia 20 (vinte) de cada mês, os dados estatísticos de interesse 

na avaliação da produção, industrialização, transporte e comércio de produtos de origem 

animal de inspeção permanente.  
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c) Avisar com antecedência mínima de 12 (doze) horas, sobre a realização de 

quaisquer trabalhos nos estabelecimentos sob inspeção permanente municipal, 

mencionando sua natureza, hora de início e de provável conclusão.  

d) Manter pessoal habilitado na direção dos trabalhos técnicos do 

estabelecimento.  

e) Recolher todas as taxas de inspeção sanitária e/ou abate e outras que 

existam ou vierem a ser instituídas, de acordo com a legislação vigente. 

 

TÍTULO VII 

DA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

 Art. 46° - A implantação e funcionamento dos estabelecimentos sujeitos à 

inspeção artesanal, industrial e sanitária de produtos de origem animal deverão atender às 

seguintes condições: 

a) localizar-se em pontos distantes (no mínimo 30m) de fontes produtoras de 

odores e poeira e/ou poluidoras de qualquer natureza.  

b) ser instalados de preferência em centro de terreno, devidamente cercado, 

afastado dos limites da via pública no mínimo 10 metros e dispor de área de circulação que 

permita livre movimentação de veículos de transporte, exceção para aqueles já instalados 

até a data da homologação deste Decreto e que não disponham de afastamento da via 

pública, os quais poderão funcionar, desde que as operações de recepção e expedição se 

apresentem interiorizadas e a critério da Inspeção Municipal.  

Art. 47° - Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento de produtos 

de origem animal, para exploração do comércio municipal, sem que esteja completamente 

instalado e equipado para a finalidade a que se destine.  

Parágrafo Único- As instalações e o equipamento de que tratam este artigo 

compreendem as dependências mínimas, maquinaria, e utensílios diversos, em face da 

capacidade de produção de cada estabelecimento.  

Art. 48° - Os estabelecimentos de produtos de origem animal devem satisfazer 

ás seguintes condições básicas e comuns:  

a) dispor de área suficiente para a construção do edifício ou edifícios principais 

e demais dependências;  

b) dispor de luz natural e artificial abundantes, bem como de ventilação suficiente 

em todas as dependências, respeitadas as particularidades de ordem tecnológica cabíveis;  

c) possuir pisos lisos, resistentes e impermeáveis, e paredes lisas, de cor clara 

e de fácil higienização;  

d) possuir forro de material higienizável em todas as dependências onde 

realizem trabalhos de recebimento, manipulação e preparo de matérias-primas e produtos 

comestíveis;  

e) dispor de dependências e instalações mínimas para a industrialização, 

conservação, embalagem e depósito de produtos comestíveis, separadas por meio de 

paredes totais das destinadas ao preparo de produtos não comestíveis;  

f) dispor de mesas de aço inoxidável, ou de material impermeável de superfície 

lisa, de fácil higienização, para os trabalhos de manipulação e preparo de matérias-primas 

e produtos comestíveis;  

g) dispor de caixas, bandejas, gamelas, tabuleiros e quaisquer outros recipientes 

de aço inoxidável ou de material impermeável de superfície lisa, de fácil higienização.  
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h) dispor de rede de abastecimento de água para atender suficientemente às 

necessidades do trabalho industrial para abate e processamento na proporção de: bovinos 

(500 litros), bubalinos (600 litros), suínos (250 litros), caprinos e ovinos (150 litros), aves e 

coelhos (15 litros), por animal; embutidos 5 litros de água por Kg de embutimento e 5 litros 

de água por litro de leite industrializado ou manipulado artesanalmente e o suficiente para 

as dependências sanitárias e, quando for o caso, de instalações para tratamento de água;  

i) dispor de água fria abundante e, quando necessário de água quente e/ou 

vapor, em todas as dependências de manipulação e preparo, não só de produtos como de 

subprodutos não comestíveis;  

j) dispor de rede de esgoto em todas as dependências, com dispositivo 

adequado, que evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais, ligados á 

tubos coletores, e estes ao sistema geral de escoamento, dotado de canalização e de 

instalações para retenção de gorduras, resíduos de corpos flutuantes, bem como de 

dispositivo para depuração artificial, e sistema adequado de tratamento de resíduos 

efluentes compatível com a solução escolhida para destinação final, aprovado pelo órgão 

ambiental competente;  

k) dispor, conforme legislação específica, vestiários e instalações sanitárias 

adequadas, de dimensões e em número proporcional ao pessoal; 

l) dispor, quando necessário, de sede para a inspeção municipal, que à juízo do 

S.I.M. de Nova Petrópolis compreenderá sala de trabalho, laboratório, arquivos, vestiários, 

banheiros e instalações sanitárias;  

m) possuir janelas e portas de fácil abertura, de modo a ficar livres de corredores 

e passagens, providas de telas móveis à prova de insetos, quando for o caso;  

n) possuir instalações de frio com câmaras e antecâmaras que se fizerem 

necessárias em número e área suficiente segundo a capacidade do estabelecimento.  

o) dispor de equipamento necessário e adequado aos trabalhos, obedecidos aos 

princípios da técnica industrial, inclusive para aproveitamento e preparo de subprodutos não 

comestíveis;  

p) dispor de demais dependências e equipamentos, conforme as necessidades 

e classificação dos estabelecimentos. 

Parágrafo Único- Os estabelecimentos de produtos de origem animal, 

registrados e cadastrados no S.I.M. de Nova Petrópolis, deverão seguir os procedimentos 

das Boas Práticas de Fabricação. 

 
TÍTULO VIII 

HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS E DOS MANIPULADORES 

 Art. 49° - Todas as dependências e equipamentos dos estabelecimentos devem 

ser mantidos em condições de higiene, antes, durante e após a realização dos trabalhos 

industriais.  

Parágrafo Único- As águas servidas e residuais deverão ter destinação dentro 

dos padrões sanitários, devendo o S.I.M. de Nova Petrópolis determinar o tratamento de 

acordo com as normas fixadas pelos órgãos oficiais competentes.  

Art. 50° - O maquinário, carros, tanques, vagonetes, caixas, mesas e demais 

materiais e utensílios serão convenientemente marcados, de modo a evitar qualquer 

confusão entre os destinados a produtos comestíveis e os usados no transporte ou depósito 

de produtos não comestíveis ou ainda utilizados na alimentação de animais, usando-se as 

denominações “comestíveis” e “não comestíveis”.  
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 Art. 51° – Os pisos paredes, assim como o equipamento ou utensílios na 

indústria devem ser lavados diariamente ou quando necessário e, convenientemente 

desinfetados, neste caso, pelo emprego de substâncias previamente aprovadas pelo S.I.M. 

de Nova Petrópolis.  

 Art. 52° – Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de moscas, 

mosquitos, baratas, ratos, camundongos e quaisquer outros animais, agindo-se 

cautelosamente quanto ao emprego de venenos, cujo uso só é permitido nas dependências 

não destinadas à manipulação ou depósito de produtos comestíveis e mediante 

conhecimento da Inspeção Municipal.  

Parágrafo Único - É proibida a presença de cães, gatos e de outros animais 

estranhos à atividade no recinto dos estabelecimentos. 

Art. 53° – É proibido fazer refeições nos locais onde se realizem trabalhos 

industriais, bem como depositar produtos, objetos e material estranho à finalidade da 

dependência.  

Art. 54° – Todas as vezes que for necessário, o S.I.M. de Nova Petrópolis deve 

determinar a substituição, raspagem, pintura e reforma em pisos, paredes, tetos e 

equipamentos.  

 Art. 55° – Os pisos e paredes de currais, bretes, mangueiras, e outras 

instalações próprias para a guarda, pouso e contenção de animais vivos ou depósito de 

resíduos industriais, devem ser lavados e desinfetados, tantas vezes quanto necessárias, 

com água de cal ou outro desinfetante apropriado pela Inspeção Municipal.  

Art. 56° – As caixas de sedimentação de substâncias residuais devem ser 

frequentemente inspecionadas e convenientemente limpas.  

 Art. 57° – Durante a fabricação, no embarque ou no transporte, os produtos 

devem ser conservados ao abrigo de contaminações de qualquer natureza;  

 Art. 58° – É proibido empregar na coleta, embalagem, transporte ou 

conservação de matérias-primas e produtos usados na alimentação humana, vasilhame de 

cobre, latão, zinco, barro, ferro estanho, com liga que contenha mais de 2% (dois por cento) 

de chumbo ou apresente estanhagem defeituosa ou de qualquer utensílio que, pela sua 

forma de composição, possa prejudicar as matérias-primas ou produtos.  

 Art. 59° - As embalagens e já usadas, quando destinados ao acondicionamento 

de produtos utilizados na alimentação humana, devem previamente ser inspecionados, 

condenando-se os que, após terem sido limpos e desinfetados com substâncias permitidas, 

não forem julgados em condições de aproveitamento. 

Parágrafo Único - Em caso algum é permitido o acondicionamento de matérias-

primas e produtos destinados à alimentação humana em carros, recipientes ou continentes 

que tenham servido a produtos não comestíveis. 

Art. 60° - É proibido manter em estoque, nos depósitos de produtos, nas salas 

de recebimento, de manipulação, de fabricação e nas câmaras frias ou de cura, material 

estranho aos trabalhos da dependência.  

 Art. 61° - Não é permitido residir no corpo dos edifícios onde são realizados 

trabalhos industriais de produtos de origem animal. 

Art. 62° - Os instrumentos de trabalho deverão ser limpos diariamente e 

convenientemente higienizados, ou toda vez que o serviço de Inspeção entender necessário. 
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Art. 63° - Todas as pessoas que trabalham com produtos comestíveis, desde o 

recebimento até a embalagem, deverão usar uniformes próprios aprovados pelo S.I.M. de 

Nova Petrópolis.  

Art. 64° - Os funcionários do estabelecimento deverão fazer exames de saúde a 

cada doze meses. 

§1º- A inspeção médica poderá ser exigida, a critério do S.I.M. de Nova 

Petrópolis, tantas vezes quanto necessárias, para os empregados do estabelecimento, 

inclusive seus proprietários, se exercerem atividades industriais;  

§2º- Sempre que fique comprovada a existência de dermatoses, de doenças 

infecto-contagiosas ou repugnantes e de portadores de salmonelas, em qualquer pessoa 

que exerça atividade industrial no estabelecimento, será imediatamente afastado da 

atividade, cabendo a Inspeção comunicar o fato à autoridade de Saúde Pública. 

 

TÍTULO IX 

EMBALAGEM E ROTULAGEM 

 Art. 65° - Entende-se por embalagem o invólucro ou recipiente destinado a 

proteger, acomodar e preservar materiais destinados à expedição, embarque, transporte e 

armazenagem, classificando-se em primária e secundária.  

§1º- Entende-se por embalagem primária o invólucro que está em contato com 

o produto, devendo este ser de material devidamente aprovado pela Inspeção Municipal.  

§2º- Entende-se por embalagem secundária o invólucro ou recipiente utilizado 

para acondicionar produtos que tenham sido embalados primariamente.  

Art. 66° - Os produtos de origem animal destinados à alimentação humana só 

poderão ser acondicionados ou embalados em recipientes ou continentes aprovados pelo 

órgão de fiscalização competente.  

Art. 67° - Recipientes anteriormente usados só podem ser aproveitados para o 

envasamento de produtos e matérias-primas utilizadas na alimentação humana, quando 

absolutamente íntegros, perfeitos e rigorosamente higienizados.  

Parágrafo Único - Em hipótese alguma podem ser utilizados se, anteriormente, 

tiverem sido empregados no acondicionamento de produtos e matérias-primas de uso não 

comestível. 

Art. 68° - No rótulo, pré-aprovado pelo S.I.M. de Nova Petrópolis, deve constar, 

as seguintes indicações:  

a) nome verdadeiro do produto em caracteres destacados, uniformes em corpo 

e cor, sem intercalações de desenhos e dizeres.  

b) nome da firma responsável.  

c) nome da firma que tenha completado operações de acondicionamento, 

quando for o caso.  

d) carimbo oficial da Inspeção Municipal.  

e) natureza do estabelecimento, de acordo com a classificação oficial prevista 

nesse Regulamento. 

f) localização do estabelecimento, especificando o nome deste município, rua e 

número quando houver.  

g) marca comercial do produto.  

h) data de produção e respectivo prazo de validade.  

i) indicação da quantidade, de acordo com as normas da INMETRO.  
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j) forma de composição ou outros dizeres, de acordo com legislação específica.  

k) indicação de aditivos utilizados, conforme o “Código de Defesa do 

Consumidor”.  

l) expressão “Colorido Artificialmente”, quando for o caso.  

m) expressão “Aromatizado Artificialmente”, quando for o caso.  

n) Impressa, a seguinte expressão: Registro na Secretaria Municipal da 

Agricultura S.I.M. sob Nº, seguida do respectivo nº de registro.  

o) indicação da forma e temperatura de conservação.  

p) o peso líquido ou a expressão “Deve ser pesado na presença do consumidor”, 

no caso do peso líquido não estar definido.  

q) os números da firma no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e na 

Inscrição Municipal ou da inscrição no Programa Agroindústria Familiar.  

r) outras expressões determinadas por Lei ou Regulamento. 

 

CAPÍTULO X 

CARIMBO DE INSPEÇÃO E SEU USO 

 Art. 69° - O número e o registro do estabelecimento e a sigla S.I.M. – Nova 

Petrópolis ou outra que venha a substituir, com a palavra “INSPECIONADO” ou 

“REINSPECIONADO”, representam os elementos básicos do carimbo oficial da Inspeção 

Municipal, respeitando um formato de triângulo equilátero que seja visível e não atrapalhe 

as outras informações do rótulo.  

Parágrafo Único- O carimbo da Inspeção Municipal representa a marca oficial 

usada unicamente em estabelecimentos sujeitos à fiscalização da Secretaria Municipal da 

Agricultura, e constitui o sinal de garantia de que o produto foi inspecionado pela autoridade 

competente. 

 

TÍTULO XI 

REINSPEÇÃO INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 Art. 70° - Os produtos de origem animal devem ser inspecionados tantas vezes 

quanto necessárias, antes de serem expedidos para consumo.  

§1º- Os produtos que nesta reinspeção forem julgados impróprios para consumo, 

devem ser destinados ao aproveitamento com subprodutos industriais, depois de retiradas 

as marcas oficiais e submetidos a desnaturação, se for o caso.  

§2º- Quando ainda permitam o aproveitamento condicional ou rebeneficiamento, 

a Inspeção Municipal deve autorizar que sejam submetidos aos processos apropriados, 

reinspecionado-os antes da liberação.  

Art. 71° - É proibido o retorno ao estabelecimento de origem dos produtos que, 

na reinspeção, sejam impróprios para consumo, devendo-se promover sua transformação 

ou aproveitamento condicional.  

Art. 72° - A Inspeção Municipal deverá fiscalizar o embarque de qualquer produto 

de origem animal, bem como as condições higiênicas e as instalações dos meios de 

transporte utilizados para tal finalidade.  
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TÍTULO XII 

EXAMES DE LABORATÓRIO 

 Art. 73° - Os produtos de origem animal prontos para consumo, bem como toda 

e qualquer substância utilizada na sua elaboração, estão sujeitos à análises em laboratórios 

oficiais.  

Art. 74° - O S.I.M. de Nova Petrópolis, a seu critério, exigirá exames laboratoriais 

periódicos a serem realizados em laboratórios credenciados ou oficiais, cujo custo é de 

responsabilidade do estabelecimento que deu origem á amostra.  

Art. 75° - O exame físico-químico deve verificar:  

a) os caracteres organolépticos.  

b) os princípios básicos ou composição centesimal.  

c) os índices físicos e químicos.  

d) os corantes, conservadores, ou outros aditivos.  

e) as provas especiais de caracterização e verificação de qualidade.  

f) a análise físico-química da água que abastece os estabelecimentos sob 

Inspeção Municipal.  

 Parágrafo Único - Os caracteres organolépticos, a composição centesimal e os 

índices físico-químicos serão enquadrados nos padrões normais, conforme legislação 

específica.  

Art. 76° - O exame microbiológico deve verificar:  

a) a presença de microrganismos, quando se tratar de conservas submetidas à 

esterilização.  

b) a presença de produtos do metabolismo bacteriano, quando necessário.  

c) a contagem total de microrganismos sobre produtos de origem animal.  

d) a pesquisa e/ou contagem de flora determinada.  

e) a pesquisa e/ou contagem de flora patogênica.  

f) o exame bacteriológico de matérias-primas e produtos afins, empregados na 

elaboração de produtos de origem animal.  

Art. 77° - Quando necessário, os laboratórios podem recorrer a outras técnicas 

de exames, além das adotadas oficialmente pelo S.I.M. de Nova Petrópolis, mediante prévia 

aprovação específica, mencionando-as, obrigatoriamente, nos respectivos laudos.  

 

TÍTULO XIII 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 

 Art. 78° - O S.I.M. de Nova Petrópolis deve dispor de pessoal técnico de nível 

superior, em número adequado a realização das Inspeções Sanitárias, obedecendo a 

legislação vigente e auxiliares de inspeção de nível médio.   

 

TÍTULO XIV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 79° - O carimbo corresponde ao Certificado Sanitário do S.I.M. de Nova 

Petrópolis que acompanhará sempre os produtos deverá obedecer ao estipulado neste 

Decreto.  

Art. 80° - Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na implantação e 

execução do presente Decreto, serão resolvidos pelo S.I.M. de Nova Petrópolis.  
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Art. 81° - A aplicação da multa não isenta o infrator do cumprimento das 

exigências que a tenham motivado, marcando-se quanto for o caso, novo prazo para o 

cumprimento.  

Art. 82° - Os servidores do S.I.M. de Nova Petrópolis, em serviço de inspeção 

tem livre acesso, em qualquer dia ou hora, em qualquer estabelecimento classificado neste 

Decreto.  

Art. 83° - Nos casos de cancelamento de registro a pedido dos interessados, 

bem como nos de cassação com penalidade, devem ser apreendidos os carimbos oficiais, 

os rótulos e as matrizes entregues à Inspeção Municipal mediante recibo.  

Art. 84° - É de competência do Médico Veterinário do S.I.M. de Nova Petrópolis 

a expedição de instruções visando ordenar os procedimentos administrativos ou, ainda, 

visando facilitar o cumprimento deste Regulamento.  

Art. 85° - O S.I.M. de Nova Petrópolis facilitará a seus técnicos a realização de 

estágios, estudos, visitas e cursos de aperfeiçoamento, quando necessários.  

Art. 86° - As autoridades civis e militares, com encargos policiais, darão todo o 

apoio, desde que sejam solicitadas, aos servidores da Inspeção Municipal ou seus 

representantes.  

Art. 87° - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 15 de maio 
de 2018. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
 
 
 
            
         REGIS LUIZ HAHN 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
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DECRETO Nº 188/2018, de 28 de setembro de 2018. 
 
 

ALTERA O DECRETO N° 100/2018, DE 15 DE MAIO DE 
2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

                                                    
   
  REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere os Art. 12 e 13 da Lei Municipal n° 4.687/2017 de 20 de 
novembro de 2017 
 

        
DECRETA: 

 
Art. 1º - O do Decreto 100/2018, de 15 de maio de 2018 que regulamenta a 

lei municipal nº 4.687/2017 de 20 de novembro de 2017 que dispõe sobre a inspeção 
artesanal, industrial e sanitária dos produtos de origem animal, passará a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
Art. 30.................................................................................................... 
(....) 
b) para infrações moderadas, multa de vinte e um até quarenta por cento do 

valor 
 
Art. 31........................................................................................................ 
I - infrações leves as compreendidas nos incisos “a” ao “g” do caput do art. 26; 
II - infrações moderadas as compreendidas nos incisos “h” ao “p” do caput do 

art. 26. 
  
III - infrações graves as compreendidas nos incisos “q” ao “w” do caput do art. 

26 
IV - infrações gravíssimas as compreendidas nos incisos “x” ao “cc” do caput do 

art. 26. 
 
 (.....) 

Art. 49................................................................................................................. 

(....) 

Parágrafo Único- As águas servidas e residuais deverão ter destinação dentro 

dos padrões sanitários de acordo com as normas fixadas pelos órgãos oficiais competentes. 

(.....) 

Art. 68° - No rótulo, pré-aprovado pelo S.I.M. de Nova Petrópolis, devem constar, 
as seguintes indicações: 

 
(.....) 
 
i) indicação da quantidade, de acordo com as normas do INMETRO  

 
(.....) 
 
Art. 77................................................................................................... 
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Parágrafo único: toda agroindústria deverá comprovar potabilidade da água 
utilizada, de acordo com legislação vigente.  

 
  Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições. 
 
  Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 28 de 
setembro de 2018. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
 
 
       REGIS LUIZ HAHN 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
  


