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 PROJETO DE LEI Nº 148-01/2017  
 
Institui o Sistema Municipal de 
Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal de 
Estrela.  

 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO  
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE ESTRELA - SIM 
 
 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Sistema Municipal 
de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal de Estrela – 
SIM, vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura, visando assegurar a 
preservação da saúde pública, através da inspeção industrial e sanitária dos 
produtos de origem animal no Município.  
 

Art. 2º. O Sistema Municipal de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal de Estrela – SIM, de competência do Município, 
nos termos da Lei Federal 7.889/89 de 23 de novembro de 1989, artigo 4º, 
alínea “c”, será executado pelo Setor de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal,  vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura de 
Estrela.  
 

Art. 3º. A responsabilidade pela Inspeção dos Produtos de Origem 
Animal será da equipe técnica da Secretaria Municipal da Agricultura de 
Estrela, através do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, que poderá se 
assessorar de outros profissionais e entidades, da Secretaria Estadual da 
Agricultura, Pecuária e Irrigação - SEAPI, do Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, mediante a realização de convênios. 
 

Art. 4º. A criação do Sistema de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal - SIM visa oferecer um serviço preventivo de saúde 
pública no combate à incidência de zoonoses e toxi-infecções alimentares, 
combate ao abigeato e cumprimento das normas relativas às condições gerais 
para funcionamento dos pequenos e médios matadouros para abastecimento 
local, previsto na Portaria nº 85 de 24 de junho de 1988 do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA.  
 

Art. 5º. A regulamentação específica será feita por meio de decreto, em 
conformidade com a presente lei. 
 

Art. 6º. Nos casos de emergência em que ocorra risco à saúde ou ao 
abastecimento público, o Município de Estrela poderá contratar especialistas, 
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nos termos do art. 37 inciso IX da Constituição Federal, para atender os 
serviços de inspeção prévia e de fiscalização, por tempo não superior a seis 
meses. 
 

Art. 7º.  Compete à Secretaria Municipal da Agricultura de Estrela 
assegurar a dotação orçamentária anual para a operacionalização do Sistema 
Municipal de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal de 
Estrela - SIM. 
 

Art. 8º. As taxas devidas em razão do exercício do poder de polícia do 
Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal – SIM 
serão estabelecidas no Código Tributário Municipal. 
  

Art. 9º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à 
conta da Secretaria Municipal de Agricultura.  
 

Art. 10.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 08 de dezembro de 2017. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

   Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 
   

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
________________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37ix
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Estrela, 08 de dezembro de 2017. 

Mensagem de Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 148-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de 

Lei nº 148-01/2017, que institui o Sistema Municipal de Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal de Estrela – SIM  , cujo objetivo 
principal é a previsão normativa da matéria no âmbito municipal, adequando a 
legislação do Muncípio de Estrela aos dispositivos contidos na lei federal que 
regulamenta o assunto.  

Após apresentação ao Senhor Secretário da 
Agricultura e sua anuência, bem como participação da Assessoria Jurídica 
Externa, consignamos o presente Projeto de Lei de forma a garantir a 
legalidade dos atos administrativos da Secretaria da Agricultura, bem como a 
posterior regulamentação dos seus dispositivos através de decreto, garantindo, 
desta forma, o detalhamento dos procedimentos cometidos ao Poder 
Executivo. 

Destacamos, outrossim, a possibilidade de o 
Município de Estrela contratar técnicos especialistas nos casos em que 
ocorram situações de emergência ou risco à saúde da população ou do 
abastecimento à comunidade, tendo em vista o interesse emergencial e 
limitado ao prazo máximo de 06 (seis) meses, tal como praticado e previsto no 
art. 3º da Lei Federal nº 7.889/89 de 23 de novembro de 1989.  

A Administração, comprometida com a permanente  
atualização dos seus procedimentos administrativos e na busca constante do 
atendimento aos interesses da comunidade, manteve as disposições básicas 
previstas na legislação federal, mantendo assim a compatibilidade de atuação 
e competências da Secretaria Municipal da Agricultura, de acordo com o 
previsto no diploma normativo federal.  

 
Atenciosamente, 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


