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LEI N° 645/2018

SUMULA: Dispõe sobre Serviço de Inspeção Municipal

de Produtos de Origem Animal - SIM/POA, e dá outras

providências.

Eu PREFEITO MUNICIPAL de Mauá da Serra, Estado do
Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Esta Lei regulamenta o Serviço de Inspeção
Municipal de Produtos de Origem Animal- SIM/POA.

Art. 2°. O Município realizará prévia fiscalização, sob o
ponto de vista industrial sanitário, de todos os produtos de origem animal,
comestíveis e não comestíveis sejam ou não adicionados de produtos vegetais,
preparados, manipulados, recebidos, acondicionados e em trânsito para ou de
estabelecimentos industriais ou entrepostos que façam apenas comércio municipal.

Parágrafo único: O registro no Cadastro de Inspeção e
Fiscalização Municipal é condição indispensável para o funcionamento dos
estabelecimentos industriais ou entrepostos de produtos de origem animal de que
trata o caput deste artigo.

Art. 3°. O registro das pessoas físicas ou jurídicas no
Cadastro de Inspeção e Fiscalização Municipal dar-se-á por meio de requerimento
protocolado junto ao Município de Mauá da Serra e instruído com os documentos
exigidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Agricultura e
Pecuária poderá se utilizar da estrutura funcional de qualquer outro órgão público
municipal que compõe a Administração Direta ou Indireta do Município de Mauá da
Serra, para o cumprimento de suas atividades.

Art. 4°. A falta de registro no Cadastro de Inspeção e
Fiscalização implica na imposição de multa de 02 (duas) Unidades de Referência do
Município.

Art. 5°. Cabe às pessoas físicas e jurídicas produtoras e
comercializantes de produtos, subprodutos e derivados de origem animal, em âmbito
local, o cumprimento das disposições e das regras pertinentes, estabelecidas nesta
Lei, em seu regulamento e nas demais normas aplicáveis para o Município de Mauá
da Serra.

Art. 6°. Ao Município de Mauá da Serra, com seu poder
de polícia sanitária e administrativa, é assegurado o livre acesso, por sua Secretaria
Municipal de Agricultura e Pecuária e por qualquer outro órgão público municipal da




































