
 LEI COMPLEMENTAR N°18, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 

Dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal – 
SIM no Município de Nova Ramada. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica criado através desta lei o Serviço de Inspeção Municipal – SIM de Nova Ramada, e 

regulada a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal, produzidos 
no município de Nova Ramada, destinados ao comércio e consumo nos limites de sua área territorial. 

Art. 2º A inspeção e fiscalização serão exercidas nos estabelecimentos de produção e/ou abate, 
beneficiamento e manipulação, abrangendo os aspectos sanitários e industriais de todos os produtos de 
origem animal, adicionados ou não de produtos vegetais, bem como, recebidos, acondicionados em 
estabelecimentos comerciais, industriais e entrepostos de produtos de origem animal ou em trânsito para 
os referidos estabelecimentos. 

Art. 3º Os estabelecimentos industriais, comerciais ou entrepostos de produtos de origem animal 
somente poderão funcionar mediante prévio registro, na forma do regulamento desta lei. 

Art. 4º A inspeção e fiscalização serão de responsabilidade do Médico Veterinário efetivo ou 
terceirizado, em caráter periódico ou permanente, conforme as necessidades do serviço ou demanda dos 
mesmos ou havendo interesse, poderá o Município transferir à pessoas jurídicas de direito privado, 
mediante terceirização ou concessão, na forma da legislação pertinente, os serviços de inspeção e 
fiscalização, bem como a aplicação de penalidades cabíveis. 

 Art. 5º Pela prestação de serviços pela Inspeção, será cobrada a taxa anual ou proporcional de R$ 
50,00 (cinqüenta reais) por estabelecimento ou inscrição municipal a ser inspecionado, sendo o 
vencimento em 31 (trinta e um) de março de cada ano. 

Art. 6º Em caso de início de atividade posterior a 31 (trinta e um) de março, a taxa de inspeção 
será proporcional. 

Art. 7º O pagamento dos valores previstos no Artigo 6º será anual e deverá ser pago na Fazenda 
Pública Municipal antes da referida inspeção. 

Art. 8º O descumprimento as normas previstas nesta lei, no seu regulamento e nos dispositivos 
legais pertinentes, acarretará nas seguintes sanções, sem prejuízos das demais penalidades de natureza 
civil e penais cabíveis: 

I – Advertência, quando o infrator for primário e tiver agido sem dolo; 
II – Apreensão ou inutilização das matérias primas, produtos, subprodutos e derivados de origem 

animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, 
forem adulteradas ou sem procedência definida; 

III – Suspensão das atividades quando causar risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária; 
IV – Suspensão de até 15 (quinze) dias quando o serviço de fiscalização tiver sua atividade 

impedida ou quando o proprietário tentar obstaculizar a atividade dos responsáveis pela inspeção e 
fiscalização; 

V – Interdição, total ou parcial dos estabelecimentos, quando a infração consistir na adulteração, 
falsificação do produto ou se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a 
inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas. 

§ 1º A interdição de que trata o inciso V deste artigo, será anulada tão logo atendidas as 
exigências que a motivaram. 

§ 2º Se a causa da interdição não for solucionada no prazo de 12 (doze) meses, será cancelado o 
registro do estabelecimento infrator. 



 Art. 9º Compete a Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico, através do seu serviço de inspeção sanitária dar cumprimento às normas estabelecidas na 
presente lei, seu regulamento e demais legislação pertinente em conjunto com a Vigilância Sanitária 
Municipal. 

Art. 10. O Município poderá firmar convênio com órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais, para implementar a ação fiscalizadora, nos termos previstos na legislação pertinente. 

Art. 11. As despesas necessárias a implementação da presente lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias específicas. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, através de decreto Municipal, no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de cumprido o 
disposto do Artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 1988. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 13 de 
Dezembro de 2006. 

 
 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Romildo A. Adorian 
Secretário Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 

 
 
 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 

Tatiane Raquel Uhde Pippi 
Secretária Municipal da Administração e Planejamento 

 
 


