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PROJETO DE LEI N.O勝助2021. de 23 de iunho de 2021.

Disp6e sobre a contribui9fo do Servico de

賞nspe碑o Municipal - SIM, nO mumCIPIO

de Buritirama/Bahia,　define os

PrOCedimentos de inspe辞O Sanitdria em

estabelecimentos que produzan produtos de

Ongem animal e da outras providencias.

A Camara Municipal de Buritirama, Estado da Bahia, nO uSO das a正buic6es que lhe s肴o

COnferidas pela Constituic奮o da Rep心blica Federativa do Brasil e em consonancia com a

Lei Org餌ica do Municipio. APROVOU e eu, Prefeito Municipal SANCIONEI a

Seguinte Lei:

Art. lO - Esta Lei cria o Servi9O de Inspe辞o Municipal - SIM e regula a

Obrigatoriedade da prg高ia inspecao e fiscalizacao de produtos de origem animal

PrOduzidos no Municipio de Buritirama, Estado da Bahia, nOS temOS do artigo 4O,
alineaや‘: da Lei Federal n.0 7.889, de 23 de novembro de 1989.

Paragrafo dnico - Esta Lei esta em conformidade com a Lei Federal n.O

8.171/1991 e suas altera96es e com o Decreto Federal n.O 5.741/2006 e suas alterac6es,

que tratam e regulamentam o Sistema Unificado de Aten辞o a Sanidade Agropecu各ria -

SUASA.

Art. 2O - S肴o principios a serem observados no Servico de Inspe碑o Municipal:

看　葛PrOmOC奮O da preserva9都o da sa心de humana e do meio anbiente,

COnCiliando-OS de forma qし1e a atuaCaO nfo implique obst各culo para a instalacao e

legaliza尊o de agroindhstria rural de pequeno porte;

II - Foco de atua卒O na qualidade sanit各ria dos produtos finais:

IIl - Promoc肴o de processo educativo pemanente e continuado para todos os

atores da cadeia produtiva・ eStabelecendo a democratizac急o do servlCO e aSSegurando a

maxima participac肴o do Governo, da sociedade civil, de agroinddstrias, dos

eonsumidores e das comunidades tecnica e cientifica nos sistemas de inspe9aO.

Art. 3O - A inspec肴o e fiscaliza9奮O de que trata a presente lei abrange os

aspectos industriais e sanit鉦ios dos produtos de origem animal, COmeStiveis e n都o

COmeStiveis, Sejam ou n看o adicionados de produtos vegetais, PreParados, tranSfomados,

manipulados, reCebidos, aCOndicionados, depositados e em transito.

Art・ 4O - Os estabelecimentos industriais e entrepostos de produtos de

animal, SOmente POder肴o funcionar mediante pr6vio registro na foma do regu

desta Lei ou na forma da Leきisla碕O Federal ou Estadual vigentes.
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Art. 5O - A Inspeqao Municipal, depois de instalada, POde ser executada de

forma permanente ou peri6dica.

§ 1O - A inspecao deve ser executada obrigatoriamente de foma permanente

nos estabelecimentos durante o abate das diferentes especleS animais.

§ 20 - Os estabelecimentos com inspe9肴O Peri6dica ter肴o a frequencia de

execし1辞O de inspe確o estabelecida em normas complementares expedidas por

autoridade competente da Secretaria Municipal de Agricultura, COnSiderando o risco dos

diferentes produtos e processos produtivos envoIvidos, O reSultado da avalia9肴O dos

COntrOles dos processos de produ辞O e do desempenho de cada estabelecimento, em

fun辞o da implementa9fb dos programas de autocontrole.

Art. 60 - Estfo sujeitos a fiscaliza確O desta Lei:

工　-　　Os animais destinados ao abate, SeuS PrOdutos, Subprodutos, derivados

e mat6rias-PrlmaS;

工工　-　Opescadoeseusderivados;

工工工　-　O leitee seusderivados;

工V　-　Oovoeseusderivados;

V　-　　O mel e cera de abelhae seus derivados.

Art. 7O - A fiscaliza確O e inspe9aO Sanit各ria far-Se-肴O:

±　-　Nos estabelecimentos industriais especializados, abatedouros e nas

PrOPriedades rurais com instalac6es adequadas para o abate de animais, nO PreParO Ou

industrializa辞o, SOb qualquer foma, Para COnSumO;

工工　-　Nos entl・ePOStOS de recebimento e distribui9都o do pescado e nas

fabricas que o industrializam;

工重工　- Nas usinas de beneficiamento de leite, naS fabricas de laticinios, nOS

POStOS de recebimento, refrigerac肴o e desnate do leite ou, nOS POStOS de recebimento,

re鉦gera確o e manipula9あde seus derivados e, nOS reSPeCtivos entrepostos;

|V -　Nos entrepostos de ovos e nas fabricas de produtos derivados;

V -　Nos entrepostos que. de modo geral, reCebam, manipulam armazenam,

COnSerVem Ou aCOndicionem produtos de origem animal;

Vエ　ー　Nas propriedades rurais fomecedoras de materias葛PrlmaS de origem

animal. em carater complementar e com a parceria da defesa sanitえria
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identificar as causas de problemas sanitarios apurados na mat6ria-Prima e/ou nos

PrOdutos no estabelecimento industrial;

V±|　一Nas casas atacadistas e estabelecimentos varQjistas de forma

COmPlementar ao servico de vigil含ncia sanit各ria.

Art. 80 - Os estabelecimentos registrados que adquirirem produtos de origem

animal para beneficiar. manipular言ndustrializar ou amazenar, dever都o manter livro

especial de registro de entrada e saida da mercadoria, nele constando obrigatoriamente a

natureza e procedencia das mesmas.

Art. 9O - Caber各a Secretaria Municipal de Agricultura dar cumprimento as

normas estabelecidas na presente Lei e impor as penalidades nela previstas.

§ 1O - A coordenacao das ac6es do Servi9O de Inspe辞O Municipal ser各privativa

de medico veterindrio, devidamente nomeado para o cargo de Fiscal Agropecu各rio.

Art. 10 - O Servico de Inspe碑O Municipal, atraVeS da Secretaria Municipal de

AgricしIltura e Meio Ambiente de Buritirama/Bahia` POder各estabelecer parceria e

COOPera商O teCnica com oしItrOS munlCIPIOS, O Estado da Bahia e a Uniあ, POdera

integrar Cons6rcio Phblico intermunicipal para facilitar e otimizar o SIM, tranSferindo

ao Cons6l.Cio a gestfo, bem como podera solicitar ades肴o ao SUASA.

§ lO - Ap6s a adesfb do SIM ao SUASA os produtos inspecionados poder肴o ser

comercializados em todo o territ6rio nacional, de acordo com a legislac肴o vigente.

§ 20 - O caso de gestao consorciada, POr meio de Cons6rcio Ptolico, OS PrOdutos

inspecionados poderao ser comercializados em todo o limite territorial dos munlCIPIOS

consorciados aderentes.

Art. 11 - A vigil含ncia sanit各ria far各a fiscalizacao dos produtos de origem

animal ap6s a etapa de elabora飼o, COmPreendido na armazenagem, nO tranSPOrte, na

distribしIi9aO e na COmerCializacao ate o consumo final e sera de responsabilidade da

Vigil急ncia Sanitaria da Secretaria de Sande do municipio de Buritirama/Bahia, em

conformidade ao estabelecido na Lei nO 8.080/1990.

Par縫rafo hnico - Fica proibida a duplicidade de inspe9あe fiscaliza印o em

qしIalquer estabelecimento industrial de produtos de origem animal, de foma que as

fiscalizac6es federal e estadual isentam o estabelecimento industrial de fiscaliza確O

munjcipa!.

Art. 12 - O Servico de Inspe辞o Municipal respeitara as especificidades dos

diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produ辞o, incluindo a

agroindhstria rural de pequeno porte.

Par盃gra宣b dnico - Entende-Se POr eStabelecimento agroindustrial

PequenO POrte O eStabelecimento de propriedade de agricultores fami l iare
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individual ou coletiva, localizada no meio rural’COm drea血il construida nao superior a

duzentos e cinquenta metros quadrados (250m2), destinado exclusivamente ao

PrOCeSSamentO de produtos referidos no art. 6O desta Lei, n肴O ultrapassando as seguintes

escalas de produc肴o:

I - Estabelecimento de abate e industrializap都o de pequenos animais (COelhos,

ras, aVeS e OutrOS PequenOS animais) - aqueles destinado ao abate e industrializacao de

PrOdutos e subprodutos de pequenos animais de importancia econ6mica, COm PrOdue肴o

m寂ima de 5 (Cinco) toneladas de cames por mes;

Il - Estabelecimento de abate e industrializa確O de medios (suinos, OVinos,

CaPrinos) g_grandes animais (bovinos, bubalinos, equinos) - aqueles destinados ao abate

e/ou industrializa9fo de produtos e subprodutos de medios e grandes animais de

importancia econ6mica, COm PrOducao m各xima de O8 (Oito) toneladas de cames por

III - Fal)rica de produtos c各meos - aqueles destinados a agroindustrializa亨fb

de produtos e sしIbprodutos cameos em embutidos, defumados e salgados, COm PrOducfo

m寂ima de 5 (Cinco) toneladas de cames por mes;

IV - Estabelecimento de abate e industrializa碑O de pescado - aqueles

destinados ao abate e/ou industrializa9着O de produtos e subprodutos de pelXeS,

molしISCOS, anfibios e crust各ceos, COm PrOdu飼O maXima de 4 (quatro) toneladas de

CameS POr meS;

V　-　Estabelecimento de ovos　-　aqueles destinados a recepcao e

acondicionamento de ovos, COm PrOdu9aO m寂ima de 5.000 (Cinco mil) ddzias por mes;

V量- Unidade de extra9aO e beneficiamento do produtos das abelhas - aqueles

destinados irecep辞O e industrializac為o de produtos das abelhas, COm PrOdu確o m寂ima

de 30 (trinta) toneladas por ano;

VII - Estabelecimentos industriais de leite e derivados - aqueles destinados a

industrializac肴o de leite e derivados prestando-Se a reCeP辞O, PaSteuriza辞o,

industrializaeao, PrOCeSSamentO e elabora9fo de queijo言ogurte e outros derivados de

leite, COm PrOCeSSamentO m寂imo de 30・000 (trinta mil) litros de leite por mes.

Art. 13 - Poder各ser constituido um Conselho de Inspecao Sanitaria com a

Participa確o de representante das Secretarias municipais de AgricしIltura e da Sa心de, dos

agricしIltores e dos consumidores para aconselhar, Sugerir, debater e definir assuntos

ligados a execucao dos servi9OS de inspe9奮O e de fiscaliza確O Sanitaria e sobre criacfb

de regulamentos, nOrmaS. POrtarias e outros.

Paragrafo dnico　-　O Conselho Municipal de DesenvoIvimento Rural

Sustentavel (CMDRS) ou Conselho Municipal de DesenvoIvimento Sustentavel

(CMDS) poderao assumir as atribui96es contidas no ccやul desse artigo,

Criado o Conselho de Inspe9肴O Sanitえria e desde que conste tais atribui
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Regimento Intemo.

Art. 14 - Sera criado um sistema心nico de informac6es sobre todo o trabalho e

procedimentos de inspe9aO e de fiscaliza9各O Sanitaria, gerando registros auditaveis.

Par晦rafo血ico - Ser各de responsabilidade da Secretaria Municipal de

Agricultura e Secretaria Municipal de Sande a alimenta単o e manuten確o do sistema

血ico de informac6es sobre a inspec肴o e a fiscaliza辞O Sanit各ria do municipio de

Buritirama/Bahia.

Art. 15 - Para obter o registro no servico de inspe9各O O eStabelecimento dever各

apresentar o pedido instruido com os seguintes documentos:

I - Requerimento simples dirigido ao respons各vel pelo Servico de Inspe9肴O

Municipal;

II - Laudo de aprova辞o previa do terreno’realizado de acordo com instru96es

baixadas pela Secretaria Municipal de Agricultura;

III - Licenca ambiental previa emitida pelo Org着o Ambiental contente ou estar

de acol・do com a Resolucao do CONAMA nO 385/2006;

IV _ Documento de autoridade municipal e Org肴o de Sande publica contente

que nao se op6em症nstala辞o do estabelecimento;

V - Apresentacao da inscricao estadual, COntratO SOCial registrado na junta

comercial e c6pia do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ’Ou CPF do

produtor para empreendimentos individuais, Sendo que esses documentos ser希o

dispensados quando apresentarem documenta印que comprove legisla辞o fiscal e

tribut各ria dos estabelecimentos, PrOPrlOS Ou de uma Figura Juridica a qual est匂am

vincし11ados;

VI - Planta baixa ou croquis das instalaや6es, COm lの′Out dos equlPamentOS e

memorial descritivo simples e sucinto da obra, COm destaque para a fonte e a forma de

abastecimento de agua, Sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e residuos

industriais e protecao empregada contra insetos;

VII - Memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrao de higiene

a serem adotados;

VIII - Boletim oficial de exame da agua de abastecimento, CaSO n為O disponha

de各gしIa tratada, CしUaS CaraCteristicas devem se enquadrar nos padr5es microbio16gicos e

qulmlCOS Oficiais.

§ 1O - Os estabelecimentos que se enquadram na Resolu9肴O do CONAMA nO

385/2006 sわdispensados de apresentar a Licenca Ambiental Previa’Sendo que no

叩mento de iniciar suas atividades devem apresentar somente a Licenca

Unica.
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§ 20 - Tratando-Se de agroinddstria rural de pequeno porte as plantas poder都o

Ser Substituidas por croqulS a Serem elaborados por engenheiro respons各vel ou tecnico

dos Servicos de Extens肴o Rural do Estado ou do Municipio.

§ 30葛Tratando-Se de aprova亨aO de estabelecimento j各edificado, Sera realizada

uma inspe9aO Pr6via das dependencias industriais e sociais, bem como da agua de

abastecimento, redes de esgoto言ratamento de efluentes e situac着o em rela9肴O aO

te町eno.

Art. 16 - O estabelecimento podera trabalhar com mais de um tipo de

atividade, devendo, Para isso, PreVer OS equlPamentOS de acordo com a necessidade para

tal e, nO CaSO de empregar a mesma linha de processamento, dever各ser concluida uma

atividade para depois iniciar a outra, PrOCedendo a devida higieniza9fb entre as

OPera96es.

Paragrafo dnico - O Servico de Inspe9詠o Municipal pode pemitir a utilizacao

dos equlPamentOS e instalac6es destinados a fabricac肴o de produtos de origem animal,

para o preparo de produtos industrializados que, em Sua COmPOSi9aO Principal, naO h砧a

produtos de origem animal, maS neSteS PrOdutos nfb podem constar impressos ou

gravados os carimbos oficiais de inspe確o previstos nesta Lei, eStando os mesmos sob

responsabilidade do 6rg豹competente.

Art. 17 - A embalagem dos produtos de origem animal devera obedecer as

COndic6es de higiene necess各rias a boa conservacao do produto’Sem COIocar em risco a

sande do consumidor, Obedecendo as nomas estipuladas em legislacao pertinente.

Par鵡rafo Unico - Quando a granel, OS PrOdutos ser奮o expostos ao consumo

acompanhados de folhetos ou cartazes de foma bem visivel, COntendo infomac6es

PreVistas no c〔やut deste artigo・

Art. 18 - Os produtos deverfb ser transportados e amazenados em condi96es

adequadas para a preservac着o de sua sanidade e inocuidade・

Art. 19 - A materia-Prima, OS animais, OS PrOdutos, OS Subprodutos e os

insumos dever肴o segしIir padr6es de sanidade definidos em regulamento e portarias

especificas.

Art. 20 - Serfro editadas nomas especHicas para venda direta de produtos em

pequenas quantidades’COnforme previsto no Decreto Federal nO 5.74 1/2006.

Art. 2賞- Os recursos financeiros necess餌ios a implementa9肴O da presente Lei

e do Servico de Inspe辞o Municipal ser託- fomecidos pelas verbas alocadas na

Secretaria Municipal de Agricultura, COnStanteS nO Or9amentO do Municipio de

Buritirama/Bahia.

Art. 22 - As autoridades de sa心de pdblica devem comunicar ao
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resultados das analises sanit各rias realizadas nos produtos alimenticios de que trata esta

Lei, aPreendidos ou inutilizados nas diligencias a seu cargo.

Art. 23 - As infra亨6es das nomas previstas na presente Lei ser肴o punidas’

isolada ou cumulativamente. com as seguintes san96es, Sem Pr匂uizo das puni96es de

natureza civil e penal cabiveis:

I一〇 Advertencia. quando o infrator for prim各rio ou n肴o tiver agido com doIo

oum各艇;

II _ Multa no valor de R$ 150,00 (CentO e Cinquenta reais), Ou ate lOO (Cem)

vezes este valor, nOS CaSOS de reincidencia ou em que tiver agido com doIo ou ma fe;

II暮- Apreens奮o e/ou inutiliza辞O das materias prlmaS, PrOdutos’Subprodutos e

derivados de origem animal・ quando n奮o apresentarem condi96es higienico葛Sanitarias

adequadas;

IV - Suspensfro das atividades dos estabelecimentos’Se CauSarem risco ou

ameaやa de natureza higienico-Sanitdria e ainda・ nO CaSO de embaraeo da a確o

fiscalizadoraこ

V - Interdic着o total ou parcial do estabelecimento’quando a infracfo consistir

na falsifica碑o ou adulteracao de produtos ou se verificar a inexistencia de condic6es

higienico-Sanitdrias adequadas.

§ 1O - A interdicao poder各ser levantada ap6s o atendimento das irregularidades

que promOVeram a San9aO;

§ 2O - Se a interdi辞o nfro for suspensa nos termos do inciso V deste artigo,

decorridos 6 (Seis) meses serまcancelado o respectivo registro do estabelecimento・

§ 3O - As multas poderわser elevadas ate l.000 (mil) vezes o seu valor m各ximo,

qし一ando o volume do neg6cio do infrator faca prever que a punic各o seralneficaz.

§ 4O - Constituem agravantes o uso de artificio ardil, Simula確o・ desacato'

embaraco ou resistencia a a確o fiscal.

§ 5O - As infrac6es a qし一e Se refere o caput deste artigo ter着o regulamenta辞o por

decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 24置Ao infrator ser各concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a

a Administra確o Municipal’devendo faze-la em

o prazo de lO (dez) para apresenta9aO de

apresenta確O de defesa previa junto

requerimento, Sendo-1he facし直ado

ap6s a analise da defesa prevla.
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Art・ 25 - O infrator, uma VeZ multado, tera 30 (trinta) dias para efetuar o

PagamentO da multa junto ao Setor Tribut各rio do Municipio, COntados a partir do dia de

recebimento da notificacao do resultado do julgamento do recurso.

Paragrafo血ico - Ap6s o decurso do prazo para pagamento, a multa sera

inscrita em divida ativa.

Art・ 26 - Verificando-Se infracfo a esta lei ou de atos complementares e

instrし1C6es normativas que forem expedidas, e SemPre que Se COnState naO implicar em

Pr♀iulZO eminente para a coletividadeつSer各eXPedida, COntra O infrator, nOtifica9aO

Preliminar. estabelecendo-Se um PraZO Para que eSte regularize a situa9各O.

§ lO置O prazo para a regulariza9各O da situa9都o n肴o deve exceder o maximo de

60 (SeSSenta) dias e sera arbitrado pela autoridade fiscalizadora competente, nO atO de

notificacあ.

I - A contagem do prazo tera inicio no primeiro dia血il que seguir da assinatura

Ou entrega da not誼cacao preliminar.

§ 2O - Decorrido o prazo estabelecido, Sem que O nOtificado tenha regularizado a

Situacわapontada, lavrar-Se-a O reSPeCtivo auto de infra辞o.

Art. 27 - A notifica辞o ser各feita em formul各rio destacavel do talondrio

aprovado pela Prefeitura・ No talonario ficar各c6pia a carbono com a “ciente’’do

notificado.

§ 1O - No caso de o infrator ser analfabeto, fisicamente impossibilitado ou

incapaz na forma da lei ou, ainda, Se reCしISar a OPOr O “Ciente’’, O agente fiscal indicara o

fato no documento de fiscaliza辞O, ficando assim justificada a falta de assinatura do

infrator.

§ 2O - Nos casos que impliquem risco eminente a sadde publica, e n肴O S句a

POSSivel a `五台ncia’’pessoal do infrator, Serえfeito mediante publica辞o em veiculo

Oficial de di¥′し11ga尊o do Municipio.

Art. 28 - As penalidades impostas na foma do artigo precedentes ser肴o

aplicadas pelo responsivel pelo Servi9O de Inspec肴o Municipal.

Art. 29　-　As infrac6es administrativas serao apuradas em processo

administrativo. assegurado o direito de ampla defesa e o contradit6rio, Observadas as

disposi?6es desta Lei e do seu regulamento.

Art. 30 - Os proprietarios dos estabelecimentos referidos no Art.一7O desta Lei

ficam obrigados a recolher junto a Secretaria Municipal de Agricultura, aS

registro, fiscaliza辞o e inspecao, bem como as multas, eVentualmente, im

infratores.
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Art. 31 - O produto da arrecada碑o das taxas e multas eventualmente impostas

Ser各destinado ao Fundo de Agricultura Familiar.

Art. 32 - Para a consecu9肴O dos o切etivos desta Lei fica autorizada a realiza9肴O

de convenio e termos de coopera9fo tecnica com 6rg着os da administra碑o direta e

indireta.

Art. 33 - Os casos omissos ou de dhvidas que surglrem na eXeCu9肴O da presente

Lei, bem como a sua regulamenta確o, Ser肴O reSOIvidos atraves de resoluc6es e decretos

baixados pelo Executivo ap6s debatido no Conselho de Inspec着o Sanit各ria ou Conselho

Municipal de DesenvoIvimento Rural Sustent各vel (CMDRS).

Art. 34 - O Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias a

COntar da data de sua publica9肴O.

Art. 35 - Ficam revogadas as disposi96es em contrdrio a esta Lei.

Art. 36 - Esta lei entra em vlgOr na data de sua publicacao.

Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI PARA CONSTITUICAO DE SERVICO DE INSPECÅo

MUNICIPAL - SIM

Apresentaml)S言岬ul・ O Prqieto de Lei -　PL sanitdria mしInicipa上　para

eonstitしl函o do Ser¥事o de Inspecfro Municipal - SIM. O o切eti¥′O e COn証bしIir pal`a

quc‘ 。S 111しmlCIPIOS甲e ainda nえo disp6em deしIm Ser叫O de inspec肴o、 POSSam COnStitし正

Il). Esse Pl’O、ieto de Lei contempla o Servico de Inspe卒O MuniciI)al para os prodしItOS

de ol’1gem allinla上

Par:l COnStitしIir 。 SIM o prlmeiro passo e a apro、′aCaO do presente Pr(串to

de l・ei∴回1tO eSta Egregia (‘amara de Vereadores. e ap6s a aprova亭O do referido

l)l‘qieto de Lei、 a Administra申o Municipal deverまregし1lamentar o SIM. atrav′eS deし1m

Decreto Lei MしInicIPと11 e em Segし一ida. a prefeitしIra mしInicIPal deve constitしIir a eqし1ipe de

i11SPeやaO e illiciar a execu南O do Servico de InsI)eCaO Municipa萱ou transferir a gestfb

Pとし1●a O Cons6l’Cio, Para OPerar referido servi9O de forma consorciada, O qしIe tem Se

mostrado o caminho ideal m execu印o do mesmo.

Esse modelo de Prqjeto de Lei de Servico de Inspe卒o Municipal est呑

ade申し、do ao 110、’O Sistemaし丁nificado de Aten申o a Sanidade Agropecudria - SしJASA.

Pし)血11t。「 depoIS甲e O SIM cstiv′er implantado a P【・efeitしIl.a MしInicipal podera solicitar

adl‘諒o i‘O Sし)ASA. A adcsao do SIM ao SUASA permitira os emPreendimentos

inspeci研1ados pelo SIM comercializarem seしIS PrOdし1tOS em tOdo o territ6rio brasileiro.

E言Ilicialmente言a no ambito do territ6rio…

A segししlI、 aPl‘。SentamOS a ProPOSla de PL mしmicIPal e∴∴Carta de

ellCC…i11hamel血圧I C鉦「al‘乙はIe Vereadores para aprova申o da lei.

BしIritil.ama. 23 de Jしmho de 2021
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Excelentissima Senhora

Elizangela Santos de Oliveira

Presidente da Camara Municipal de Buritirama - Bahia

Praca 9 de Maio, S/n.O - Centro

CEP. 47.120-000 - Buritirama - Bahia
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Re鳥Enviou de Proieto de Lei l)ara∴Criacao do Servico de In§。eCfro Municiロ祉

佐世塑

Senhora Presidente,

Cumprimentando, enCaminhamos a Vossa Excelencia o Prqjeto de Lei PL/202l, 23 de

Junho de 2.021, que tem POr O切etivo criar o Servico de InsDeCfro MuniciDal (SIM)

que regulamenta a produc奮o e inspec急o de produtos de origem animal no municipio de

Buritirama, Estado da Bahia. e este PrQjeto de Lei esta em confomidade com a Lei

Federal nO 8.171/1991 (e suas alterac6es) e o Decreto Federal nO 5.741/2006, que

COnStituiu o Sistema Unifieado de Aten班o a Sanidade Agropecudria (SUASA).

Deste modo. serve-Se O PreSente Para discuss肴o e posterior aprova確O POr eSta Egregia

Casa Legislativa, Para que aSSim possa, O nOSSO municipio, ade証ao Sistema de

Inspe尊o do Cons6rcio confome Decreto nO lO.032/2019.

Prefeito Municipal
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