
PERAL MUNICIPAL 

Data de Emanclpaçlo: 
19/12/1961 - lei 790 

Data de lnstalaçlo: 
29/12/1961 

Ell1llnslo Tenttorial: 
360,76 km2 

Munlclplo-llle: 
Santo Amaro da Imperatriz 

Munlclpios Llmltrofes: 
"'1gelina, Anitãpolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 
1peratriz, São Bonifâcio e São 

Pedro deAk:àntara. 

Cllma: 
Mesolénnico Úmido 

Etnias Predominantes: 
Alemã e Por1uguesa 

Rellgl6es Predominantes: 
Católica e Luterana 

Santo Padroeiro: 
Sagrado Coração de Jesus 

Altitude: 70 metros 

Latitude: 2r41'59"S 

Longitude: 48º49'02"0 

População: 5.540 hab. 
IBGE2010 

Temperatura: 
Média Anual: 18,JºC 

Dlstãncla da Capital: 
361(,n 

Principais Vias de Acesso: 
Rodovias BR 282 e 

SC431 

Região: 
Grande Florianópolis 

Base Ec:on6mica: 
Agricultura, Avicultura 

e Turismo 

Turismo: 
Coiõnias Alemãs 
Aguas Tennais 

Gentillco: 
Aguasmomense 

€:stado de Santa Catarina 
'Prefeitura municipal de Aguas mornas 
Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 3245-7252 
CEP: 88150-000 - Aguas Mornas - Santa Catarina 
www.aguasmomas.sc.gov.br 

PROJETO DE LEI Nº 007/2021 

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO MUNICIPAL _!, OS 
PROCEDIMENTOS DE INSPEÇAO E 
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA EM 
ESTABELECIMENTOS DE ~RODUTOS !)E 
ORIGEM ANIMAL COMESTIVEIS " E NAO 
COMESTÍVEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

OMERO PRIM Prefeito Municipal de Águas Mornas, faz saber a todos os 
habitantes do M~nicípio que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Serviço de Inspeção Municipal - SIM, vinculado à 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, destinado à inspeção e 
fiscalização sanitária de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis 
produzidos, beneficiados, industrializados e comercializados no município de 
Águas Mornas. 

Art. '1:' O Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal de Águas 
Mornas será designado pela sigla SIM-Águas Mornas. 

Art. 3º Compete ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM inspecionar e fiscalizar o 
cumprimento das normas sanitárias municipais, estaduais e federais aplicáveis à 
produção, ao beneficiamento, à industrialização e à comercialização de produtos de 
origem animal comestíveis e não comestíveis no município de Águas Mornas e 
especialmente: 

I - criar e manter o registro dos estabelecimentos produtores, beneficiadores, 
industrializadores e comercializadores de produtos de origem animal comestíveis e 
não comestíveis no município; 

II - controlar o cumprimento das condições e ex1gencias para o registro de 
estabelecimentos produtores, beneficiadores, industrializadores e comercializadores 
de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis no município; 

III - controlar as condições higiênico-sanitárias e tecnológicas da produção dos 
estabelecimentos em que são obtidos, recebidos, manipulados, beneficiados, 
industrializados, fracionados, embalados, rotulados, conservados, armazenados, 
transportados, distribuídos e comercializados produtos e subprodutos de origem 
animal comestíveis e não comestíveis no município; 
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~V - proceder a inspeção "ante" e "post mortem" dos animais destinados ao abate, a 

inspeção e fiscalização da fabricação de produtos e derivados cárneos, de laticínios, 

de pescado, de ovos e produtos de abelha, os equipamentos e maquinários utilizados 

durante as diferentes fases de produção, beneficiamento, industrialização, transporte 

e comercialização desses produtos de origem animal; 

V - controlar as condições higiênico-sanitárias das p~ssoas_ que atu~m . nos 

estabelecimentos de produtos de origem animal comestíveis e nao comesltve,s do 

município; 

VI - zelar pela padronização dos alimentos de origem animal obtidos,_ prod~zid~s, 

beneficiados, industrializados e comercializados, em atendimento a legtslaçao 

pertinente; 

VII - controlar a identificação dos produtos de origem animal inspecion_ad?s, com o 

selo do Serviço de Inspeção Municipal, os quais poderão ser comerc1ahzados no 

município e nos demais integrantes da Associação dos Municípios _da Grande 

Florianópolis, de acordo com a Lei Estadual nº 17.517, de 27 de abnl de 2018; 

VIII - proceder a inspeção sanitária específica quando comprovada infração às 

normas de higiene e saúde pública envolvendo produtos de origem animal no 

município; 

IX - exigir, quando necessário, análises laboratoriais microbiológicas, físico

químicas, toxicológicas e o que mais cabível, relativamente à matéria prima, 

produtos e derivados de origem animal; 

X - controlar o uso de aditivos na produção, no beneficiamento e na 

industrialização dos produtos de origem animal e respectivos derivados; 

XI - opinar sobre os projetos de edificação, reforma e instalação de 

estabelecimentos destinados a produção, ao beneficiamento, a industrialização e a 

comercialização de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis no 

município; 

XII - fazer uso de todos os recursos disponíveis na legislação municipal, estadual e 

federal para cumprir com eficiência as normas sanitárias aplicáveis à produção, ao 

beneficiamento, à industrialização e à comercialização de produtos de origem 

animal comestíveis e não comestíveis no município; 

XIII - promover o processo educativo permanente para os produtores, 

beneficiadores, industrializadores e comercializadores de produtos de origem 

animal, assim como parcerias de cooperação técnica com outros entes da federação, 

como o Serviço de Inspeção Estadual - SIE e adesão ao Sistema Brasileiro de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

XIV - promover treinamento técnico do pessoal envolvido na inspeção e 

fiscalização dos produtos e derivados de origem animal; 
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XV - ~a~ter mec~nismos permanentes de divulgação e esclarecimentos junto às 
redes publicas e privadas, bem como junto à população, com o objetivo de garantir 
a plena orientação do consumidor sobre a produção, o beneficiamento, a 
industrialização e comercialização dos produtos e derivados de origem animal do 
município. 

Art. 4° Serão inspecionadas e fiscalizadas quaisquer instalações ou locais em que 
sejam obtidos, recebidos, manipulados, beneficiados, industrializados, fracionados, 
embalados, rotulados, conservados, arma2enados, transportados, distribuídos e 
comercializados produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis no 
município. 

Art. 5° As atribuições do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, por nenhuma forma 
prejudicam as atribuições e competências do Sistema de Vigilância Sanitária 
Municipal, mantidas inalteradas. 

Art. 6º A execução da inspeção e fiscalização pelo SIM isenta o estabelecimento de 
qualquer outra fiscalização industrial ou sanitária federal, estadual ou municipal 
para produtos de origem animal. 

Art. 7° O ServiçQ_ de Inspeção Municipal - SIM será coordenado por profissional 
médico veterinário, com registro no CRMV-SC. 

Art. 8º Os produtores, beneficiadores, industriais e comerciantes de produtos de 
origem animal no território municipal, alcançados por estas normas sanitárias terão 
o pra20 de 12 (doze) meses contados da sua regulamentação para se adequarem. 

Art. 90 O descumprimento das exigências sanitárias legalmente definidas facultará 
ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM a imposição das penalidades previstas na 
legislação municipal e no Decreto de Regulamentação da presente Lei 
, sem prejuízo de outras cabíveis por força da legislação estadual e/ou federal, cível 
ou criminal, em sendo omissa a legislação sanitária municipal quanto a infração. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá solicitar o apoio técnico e operacional 
dos órgãos de fiscalização estadual e federal, exercer fiscalização conjunta com tais 
órgãos, reivindicar a participação de associações profissionais ligadas à matéria 
para opinar sobre determinado caso, e solicitar o auxílio policial quando necessário, 
para o desenvolvimento das respectivas funções. 

Art. 10 O Poder Executivo Municipal, no pra20 max1D10 de 90 (noventa) dias 
contados da edição desta Lei, regulamentará, por Decreto, a atuação específica do 
Serviço de Inspeção Municipal - SIM. 

Art. 11 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, inerentes à Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e 
Comércio. 

f 
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PERFIL MUNICIPAL 

Data de Emancipação: 
19/12/1961 - Lei 790 

Data de Instalação: 
29/12/1961 

Extensão Territorial: 
360,76 km' 

Munlciplo-Mãe: 
Santo Amaro da Imperatriz 

Municlpios Umitrofes: 
Angelina, Anitápolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 

Imperatriz, São Bo!i~ácio e São 
Pedro de Alcântara. 

Clima: 
Mesotérmico Úmido 

Etnias Predominantes: 
Alemã e Portuguesa 

Religl6es Predominantes: 
Católica e Luterana 

Santo Padroeiro: 
Sagrado Coração de Jesus 

Altitude: 70 metros 

~: 27"41'59"S 

Longitude: 48"49'02"0 

População: 5.540 hab. 
IBGE2010 

Temperatura: 
Média Anual: 18,3"C 

Dlstlncia da Capital: 
36Km 

Principais Vias de Acesso: 
Rodovias BR 282 e 

SC431 

Rogllo: 
Grande Florianópolis 

Base Econ6mlca: 
Agriruttura, Avia,ltura 

e Turismo 

Turismo: 
Colônias Alemãs 
Aguas Termais 

Genlflico: 
Aguasmomense 

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Águas Mornas, 12 de abril de 2021. 

Prefeito Municipal 


