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LEI MUNICIPAL N. 1.767, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2.014

'Dispde Sobre a Criagao e Instituigdo do 
Servigo de InspegSo Municipal - Produtos de 
Origem Animal e Vegetal no Municlpio de 
Turmalina e Dd Outras ProvidGncias."

0 Prefelto Municipal de Turmalina, no uso de suas atribuipOes legais, faz saber que a 
Camara Municipal de Vereadores. aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Esta Lei dispde sobre a instituitjao do Servigo de Inspegao Municipal - 
Produtos de Origem Animal e Vegetal, no Municlpio de Turmalina, estatui normas que 
regulam o registro e a inspegao dos estabelecimentos que produzem materia-prima. 
manipulam, industrializam, distribuem e comercializam produtos de origem animal e 
vegetal.

DO REGISTRO, DA INSPEQAO E DA CLASSIFICAQAO

Do Registro

Art. 2° - Fica instituldo, no ambito do Municlpio de Turmalina, o Servigo de Inspegao 
Municipal (SIM) - Produtos de1'Origem Animal e Vegetal, vinculado a Secretaria 
Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hldricos e Secretaria 
Municipal de Saude, ao qual compete:
I - regulamentar e normatizar:
a) a implantagao, a construgao, a reforma e o aparelhamento dos estabelecimentos 
destinados a obtengao de materia-prima, industrializagao e beneficiamento de produtos 
de origem animal;
b) o transporte de produtos de origem animal in natura, industrializados ou 
beneficiados;
c) a embalagem e a rotulagem de produtos de origem animal.

II - executar a inspegao sanitaria de produtos de origem animal;
III - promover o registro dos estabelecimentos referidos na alinea '’a" do inciso I deste 
artigo e da embalagem e rotulagem dos produtos de origem animal;
IV - fiscalizar o cumprimento das normas e regulamentos decorrentes desta Lei.

Art. 3° - Ficam sujeitos ao registro no SIM/TUR todos os estabelecimentos que abatam 
animais, produzam materia-prima, manipulem, beneficiem, preparem, embalem, 
transformem, envasem. acondicionem, depositem, industrializem a carne, o pescado, o
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leite, 0 mel, 0 ovo, a cera de abelhas e todos os respectivos subprodutos derivados, 
derivados da cana-de-apOcar, produtos vegetais - frutas e cereals, conforme 
classificagao constante desta Lei, e que nao possuem registro nos Servigos de 
lnspeg§o Federal (SIF) ou Estadual (IMA).
Paragrafo Unico - O registro dos estabelecimentos de que trata 0 caput deste artigo e 
privative do SIMrTUR da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e 
Recursos Hidricos e Secretaria Municipal de Saude, e sera expedido somente apos 
cumpridas todas as exig§ncias constantes desta Lei e do respective regulamento.

Art. 4° - O registro dos estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal pelo 
SIM/TUR isenta-os de qualquer outro registro municipal.

Art. 5° - Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, para efeito da 
presente Lei, qualquer instalagao ou local nos quais sao abatidos ou industrializados 
animais, produtores de carnes, bem como onde s§o recebidos, manipulados, 
elaborados, transform ad os, preparados, conservados, armazenados, depositados, 
acondicionados, embalados, rotulados com finalidade comercial ou industrial, a carne e 

derivados, os ovos, 0 mel e a cera de abelhas e 
derivados. 0 pescado e 
industrializagao.

Art. 6° - A simples designagSo "produto". "subproduto", "mercadoria" ou "g§nero" 
significa, para efeito da presente Lei. que se trata de "produto de origem animal ou 

materias-primas e produto de origem vegetal".

Art. 7° - Nenhum estabelecimento referido no artigo 5° desta Lei podera comercializar 
produtos de origem animal e vegetal no Municlpio de Turmalina, sem 
no SIM/TUR.

derivados, 0 leite e seus 
derivados. bem como os produtos utilizados para a sua

registrado

Art. 8° - AI6m do registro a que se refere 0 artigo anterior, todo estabelecimento dever£ 
registrar 
SIM/TUR.

produtos, atendendo as exigSncias t6cnico-sanit£rias fixadas pelo

Art. 9° - O registro do estabelecimento e de 
Secretaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, instruldo 
0 process© com os seguintes documentos, devidamente datados e assinados por 
profissional habilitado:
I - consulta pr6via junto ao Municlpio;'
II - planta baixa ou croqui;
III - laudos de analises flsico-quimicas e bactehologicas da agua de abastecimento;
IV - contrato social da empresa, ato constitutive ou CPF/MF.;
V - cartSo do Cadastre Nacional de Pessoa Juridical
VIII - contrato de trabalho do responsive! tdcnico, quando 0 caso exigir.

Art. 10 - Satisfeitas as exigencias fixadas na presente Lei, 0 Coordenador do SIM/TUR 
autorizari a expedigio do "Termo de Liberagao", do qual constari 0 numero de

produtos deveri requerido a
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registro, nome da firma, classifica?ao do estabelecimento e outros detalhes 
necessdrios.
§ Unico - Autorizado o registro, o SIMH'UR ficarS com uma cbpia do processo.

Art. 11 - O "Termo de Liberagao" ficara sujeito a renovapao anual, apbs vistoria e 
liberapao do estabelecimento pelo SIM/TUR.

Art. 12 - Nao sera registrado o estabelecimento destinado a produpao de alimentos 
quando situado nas proximidades de outro que, por sua natureza, possa prejudica-lo. 
Paragrafo Unico - Nao serao registrados estabelecimentos de abate localizados em 
area urbana.

Art. 13 - As autoridades municipais nao permitirao o infcio de construpao, ampliapao ou 
reforma de qualquer estabelecimento de produtos de origem animal, sem que os 
projetos tenham sido devidamente aprovados pelo 6rgao competente, cumpridas todas 
as exigdncias legais.
Paragrafo Unico - O SIM/TUR realizara inspepOes periddicas das obras em 
andamento nos estabelecimentos em construpao ou em reformas, tendo em vista o 
projeto aprovado.

Da Inspepao

Art. 14 - A inspepao do SIM/TUR estende-se as casas atacadistas e varejistas, em 
cardter supletivo, sem prejufzo da fiscalizapao sanitaria e terd por objetivo 
reinspecionar produtos de origem animal e vegetal verificar se existem produtos que 
nao foram inspecionados na origem ou quando o tenham sido, infrinjam dispositivos 
desta Lei.

Art. 15 - A inspepao industrial e sanitdria podera ser:
I - permanente, em estabelecimentos que abatam animais de apougue;
II - peribdica ou permanente, nos demais estabelecimentos, a criterio do SIM/TUR. 
Pardgrafo Unico - Entende-se por animais de apougue os bovinos, suinos, bubalinos. 
caprinos, ovinos, eqUinos, aves, coelhos e peixes.

Da Classificapdo

Art. 16 - Os estabelecimentos sujeitos ao disposto na presente Lei classificam-se em:
I - estabelecimentos de carnes e derivados, compreendendo:
a) matadouros: sdo os estabelecimentos dotados de instalapQes com refrigerapdo, para 
matanpa de animais de qualquer especie, visando ao fornecimento de came in natura 
para apougues;
b) matadouros-frigorlficos: sdo os estabelecimentos especificados na allnea anterior, 
mas ja dotados de equipamentos para frigorificapdo de produtos com ou sem 
dependencias industriais;
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c) estabelecimentos industrials: sao os estabelecimentos destinados a transforma^So 
de materia-prima para elabora9ao de produtos cameos destinados ao consumo 
humano ou animal, incluindo-se as charqueadas, fabricas de produtos sufnos, febricas 
de produtos gordurosos. fabricas de produtos nao-comestfveis e outras;
d) entrepostos de cames e derivados: sflo os estabelecimentos destinados ao 
recebimento, guarda, conservapao, acondicionamento e distribui^ao de cames frescas 
ou frigorificadas das diversas espdcies de agougue e outros animais.

II - estabelecimentos de pescados e derivados, compreendendo:
a) entrepostos de pescados e derivados: sao os estabelecimentos dotados de 
dependencies e instalagOes adequadas ao recebimento, manipulapao, frigorificagao, 
distribuigao e comercio de pescado;
b) estabelecimentos industriais: sao os estabelecimentos dotados de dependencias, 
instalagdes e equipamentos adequados ao recebimento e industrializagao de pescado 
por qualquer forma.

III - estabelecimentos de leite e derivados, compreendendo:
a) propriedades rurais: sao os estabelecimentos destinados a produpao de leite e seus 
derivados, obedecendo as normas especlficas para cada tipo;
b) entrepostos de leite e derivados: sao os estabelecimentos destinados ao 
recebimento, resfriamento, transvase, concentragao, acidificagao, desnate ou 
coagulagao de leite, do creme e outras mat6rias-primas para depdsito por curto tempo 
e posterior transpose para a industria;
c) estabelecimentos industriais: sao os estabelecimentos destinados ao recebimento de 
leite e seus derivados para beneficiamento, manipulagao, conservag§o, fabricagao, 
maturagao. embalagem. acondicionamento, rotulagem e expedigao, incluindo-se as 
usinas de beneficiamento e fabricas de laticinios.

IV - estabelecimentos de mel e cera de abelhas. compreendendo:
a) apiario: conjunto de colmaias. materials e equipamentos, destinados ao manejo das 
abelhas e a produpao de mel. cera, prdpolis, pblen, geiaia real e outros;
b) casas do mel: sao os estabelecimentos onde se recebe a produpao dos apiarios, 
destinadas aos procedimentos de extragao, centrifugagao, filtragao, decantagao, 
classificagao, envase e estocagem;
c) entrepostos de mel e cera de abelhas: sao os estabelecimentos destinados ao 
recebimento, classificagao e industrializagao de mel e seus derivados.

V - estabelecimentos de ovos e derivados, compreendendo:
a) granjas avlcolas; sao os estabelecimentos destinados a produpao de ovos, que 
fazem comercializagao direta ou indireta de seus produtos;
b) estabelecimentos industriais: sao os estabelecimentos destinados ao recebimento e 
a industrializagao de ovos;
c) entrepostos de ovos: sao os estabelecimentos destinados ao recebimento, 
classificagao, acondicionamento, identificapao e distribuigao de ovos in natura.
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DO FUNCIONAMENTO

Do Service de InspegSo

Art. 17-0 SIM/TUR ser^i composto exclusivamente por medico veterinario e agentes 
de inspepao.
Paragrafo Unico - O Coordenador do SIM/TUR podera, quando houver necessidade, 
convocar outros profissionais para dirimir sobre outros assuntos.

Art. 18 - As liberagdes para funcionamento dos estabelecimentos com inspegao serao 
de competSncia exclusiva do Coordenador do SIM/TUR.

Art. 19 - A inspegao sanitaria sera instalada nos estabelecimentos de produtos de 
origem animal somente apds o registro dos mesmos no SIM/TUR, cabendo a 
determiner o numero de inspetores necessaries para a realizagao das atividades.

Art 20 - Serao inspecionados nos estabelecimentos com registro no SIM/TUR todos os 
produtos de origem animal.

Art. 21 - A inspegao sanitaria e industrial de produtos de origem animal sera executada 
pela coordenagao do SIM/TUR ou por outros drgaos afins, com ele conveniados.

Dos Estabelecimentos

Art. 22 - Todo e qualquer estabelecimento, que se encaixem nas condigdes acima 
elencadas, para iniciar construgdes, devera apresentar parecer pr6vio do drgao 
competente municipal.

§ 1° - Nao sera autorizado o funcionamento de estabelecimento de produtos de origem 
animal, para exploragSo do comercio municipal, sem que esteja de acordo com as 
condigoes mlnimas exigidas na legislagSo em vigor.

§ 2° - As exigencies de que trata o paragrafo anterior 
instalagdes, maquinas, equipamentos e utensllios utilizados no estabelecimento e ao 
credenciamento do responsavel tdcnico junto ao brgao competente.

dependencias.

Art. 23 - Todos os estabelecimentos registrados no SIM/TUR devem possuir sistema 
de tratamento de residues sblidos e llquidos, devidamente aprovado pelos 6rg3os 
ambientais municipais competentes.

Unico - As demais construgdes e ficam a legislagSo
vigente do SIM/TUR.

Do Pessoal
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Art. 24 - 0 pessoal que trabalha em estabelecimentos de produlos de origem animal 
deve apresentar
botas, calga, avental e gorro, de cor clara e limpo, trocado diariamente our quando 
necess^rio, entre os turnos de trabalho.
§ Unico - Os visitantes poderao ter acesso ao interior do estabelecimento quando 
devidamente uniformizados e autorizados pelo respons^vel.

Art. 25 - Os funcionarios deverao, ainda, atender as seguintes exigSncias:
I - possuir atestado de saude atualizado;
II - n§o ter adornos nas
III - nao apresentar 
supuragOes cutaneas e queimaduras;
IV - nao cuspir, fumar ou realizar qualquer ato ffsico que, de alguma maneira, possa 
contaminar o alimento;
V - manter rigorosa higiene pessoal.

unhas cortadas rentes, uniforme completo, composto decom

ou pulsos;
ou afecgdes de doengas infecciosas, abcessos ou

Do Transporte e Transito

Art. 26 - Os produtos e mat6rias-primas de origem animal, procedentes de 
estabelecimentos sob inspegao municipal, satisfeitas 
vigor, podem

Art. 27 - As autoridades de saude publica, em sua fungao de vigilancia sanitaria de 
alimentos nos centres de consumo, devem comunicar ao SIM/TUR os resultados das 

de rotina e fiscais quejealizarem, se dos mesmos resultar 
condenagao dos produtos, subprodutos ou materias-primas de origem animal.

Art. 28 - Todos os produtos de origem animal, em transito pelas estradas municipais, 
devem estar devidamente acondicionados. conforme prev£ 
reinspecionados pelos tecnicos do SIM/TUR nos postos fiscais, fixos ou volantes, bem 
como nos estabelecimentos de destino.

exigencies da legislagao em 
consumo em qualquer parte do territdrio municipal.

ou

Lei. podendo ser

Art. 29 - O transporte de produtos de origem animal deve 
apropriados tanto ao tipo de produto a 
conservagao.
§ Unico - Para o transporte a que

feito em velculos 
perfeitatransportado, como a

artigo, os produtos devem estar 
acondicionados higienicamente em recipiente adequado, independente de sua 
embalagem individual ou coletiva.

refere

Das Obrigagdes

Art. 30 - Ficam os proprietaries ou representantes legais dos estabelecimentos de que 
trata a presente Lei obrigados a:
I - cumprir e fazer cumprir todas exigGncias nela contidas;
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II - fornecer, quando necessdrio ou solicitado, material adequado e suficiente para a 
execuqao dos trabalhos de inspeqao;
III - fornecer. quando for o caso, pessoal auxiliar habilitado e suficiente, para ficar a 
disposiqao do SIMfTUR;
IV - viabilizar o transporte dos tecnicos da inspeqao, quando estes n5o dispuserem de 
meio de locomogao para a execu9ao de seus trabalhos;
V - possuir responsavel tdcnico habilitado para o abate de animals, para outros 
produtos, quando o caso exigir;
VI - acatar todas as determinates da inspe9ao sanitaria, quanto ao destine dos 
produtos condenados;
VII - manter e conservar o estabelecimento em acordo com as normas desta Lei;
VIII - recolher, se for o caso, todos os tributes ou tarifas de inspeqao sanitaria e/ou de 
abate e outras que existam ou vierem a ser instituldas de acordo com a legislate 
vigente;
IX - submeter a reinspegao sanitaria, sempre que necessario, qualquer materia-prima 
ou produto industrializado;
X - efetuar o pagamento de serviqos extraordinarios executados por servidores da 
inspegao municipal;

substituir, no prazo maximo de trinta dias, o responsavel tecnico que 
eventualmente se desligar do estabelecimento.
Paragrafo Unico - Os casos omissos no presente artigo serao resolvidos pela 
Coordenagao do SIM/TUR.

XI

DAS infraqOes e penalidades

Art. 31 - As infragbes ao disposto na presente Lei serao punidas administrativamente. 
sem prejuizo da agao criminal, quando for o caso.

Art. 32 - AI6m das infragdes ja previstas, incluem-se como tais, atos que procurem 
impedir, dificultar, burlar ou embaragar a agao dos servidores da inspegao municipal.

Art. 33 - As penalidades administrativas a serem aplicadas serao, conforme o caso:
I - advertdncia;
II - multa;
III - apreensao e/ou condenagSo dos produtos; 

suspensao da inspegao ou interdigao permanente ou temporana do
estabelecimento;
V - cancelamento do registro.
§ 1° - As penalidades previstas nos incisos do caput deste artigo poderao ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, dependendo da gravidade da infragao.
§ 2° - sao competentes para a pratica dos atos de apreensao e/ou condenagao de 
produtos todos os servidores da inspegao municipal, sob o conhecimento da 
Coordenagao.
§ 3° - As penalidades de multa. interdigao e cancelamento do registro do 
estabelecimento sao de competencia da Coordenagao do SIM/TUR; a suspensao de

IV
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multa, interdi^o e cancelamento do registro do estabelecimento. tambem de 
compet§ncia da coordenagao, ouvida a Procuradoria Jurldica Municipal.
§ 4° - O "Auto de InfrapSo", documento gerador do processo punitive, devera 
detalhada a falta cometida, o dispositive infringido, a natureza do estabelecimento com 
a respectiva localizagao e a empresa responsavel, devendo 
Coordenagao do SIM/TUR, para conhecimento e tomada das providSncias cablveis.
§ 5° - Os autuados que 
quinze

encaminhado a

enquadrem no disposto no § 3° deste artigo terao o prazo de 
para apresentar sua defesa junto ao SIM/TUR.

Art. 34 - As multas serSo aplicadas nos casos de reincidSncia da infragao. assim como 
naqueles em que haja manifesta ocorrSncia de dolo ou ma-fe.

Art. 35 - As multas ser&o aplicadas em Unidade Padrao Fiscal Municipal (UPFM), que 
tern seu valor uniterio estabelecido pelo Executive municipal.

Art. 36 - Aos infratores aplicar-se-So 
I - de ate cinquenta UPFMs, quando:
a) estejam operando sem a utilizagSo de equipamentos adequados;
b) nao possuam instalagdes adequadas para manutengao higtenica das diversas 
operagdes;
c) utilizem agua contaminada dentro do estabelecimento; 

realizando o tratamento adequado das aguas servidas; 
zando os equipamentos. utensdios e

previamente estabelecidos;
a livre circulagao de pessoal estranho a atividade dentro das dependSncias

seguintes multas:

d)
e) para outros fins que
n§o
f)
do estabelecimento;
g) permitam o acesso ao interior,do estabelecimento de funcionarios ou visitantes sem 
estarem devidamente uniformizados;
h) nSo apresentarem a documentagao sanitaria necessaria dos animais para o
i) nao apresentarem a documentagao sanitaria atualizada de 
solicitada.

funcionarios, quando

II - de cinquenta a cem UPFMs, quando: 
a) nao possulrem registro junto ao SIM/TUR e

sonegando, dificultando ou alterando as informagoes de abate;
c) nao houver acondicionamento e/ou depdsito adequado de produtos e/ou 
primas, em cSmaras frias ou outra dependSncia, conforme o caso;
d) houver transporte de produtos e/ou materias-primas em condigoes de higiene e/ou 
temperatura inadequadas;
e) do nao cumprimento dos prazos estipulados para o saneamento das irregularidades 
mencionadas no "Auto de Infragao";
f) houver utilizapao de materias-primas de origem animal ou nao, que estejam em 
desacordo com a presente Lei;
g) nSo apresentarem andlises de qualidade do produto.

realizando corrtercio municipal;
b)

111 - de cem a cento cinquenta UPFMs, quando:

Av. Machado, 230 - Centro - -Turmallna -



Turmalina ^
Juntos construindo uma cidade nielhor "•

a) ocorrerem atos que procurem dificultar, burlar, embarapar ou impedir a a^So de 
inspe^So;

IV - de cento cinquenta a duzentos UPFMs, quando:
a) houver transporte de produtos de origem animal procedentes de estabelecimentos 
sem a documentagSo sanitaria exigida;
b) houver utilizagao de materias-primas sem inspe^ao ou inadequadas para fabrica«?ao 
de produtos de origem animal;
c) houver comercializapao municipal de produtos sem registro e/ou sem inspe$ao;
d) nao possuir responsive! ticnico habilitado.

V - de duzentos a seiscentos UPFMs. quando:
a) houver adulterapao, fraude ou falsificapio de produtos e/ou materias-primas de 
origem animal ou nao;
b) houver abate de animais sem a presen?a do midico veterinirio ou tecnico 
responsivel pela inspeqao;
c) houver transporte ou comercializagao de carcagas sem o carimbo oficial da inspegao 
municipal;

Parigrafo Unico - A criterio do SIMH'UR poderio ser enquadrados como infragio nos 
diferentes valores de multas, atos ou procedimentos que nao constem das alineas dos 
incisos do caput deste artigo, mas que firam as disposigCes desta Lei ou da legislagio 
pertinente.

Art. 37 - O infrator, uma vez multado, teri setenta e duas horas para efetuar o 
recolhimento da multa e exibir ao SIM/TUR o respective comprovante.
Parigrafo Unico - O prazo de que trata o caput deste artigo 6 contado a partir do dia e 
hora em que o infrator tenha sido notificado da multa.

Art. 38 - O nio recolhimento da multa no prazo estipulado no artigo anterior implicara 
na respectiva cobranga executiva.

Art. 39 - Da pena de multa. efetuado o respective recolhimento, cabe recurso ao 
Secretirio Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos HIdricos.

Art. 40 - Para efeito de apreensao e/ou condenagSo, alim dos casos ji previstos nesta 
Lei, sao considerados imprdprios para o consumo, os produtos de origem animal que:
I - se apresentarem danificados por umidade ou fermentagao, rangosos. mofados ou 
bolorentos, de caracteres ffsicos ou organolipticos anormais. contend© quaisquer 
sujidades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulagSo. elaborag§o, prepare, 
conservag§o ou acondicionamento;
II - forem adulterados, fraudados ou falsificados;
III - contiverem substincias tdxicas ou nocivas i saOde;
IV - estiverem sendo transportados fora das condigOes exigidas;
V - estiverem sendo comercializados sem a autorizagio do SIM/TUR.
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Paragrafo Unico - AI6m das condi^Oes previstas nesta Lei, ocorrem:
I - adulterates, quando os produtos tenham sido elaborados em condites que 
contrariem as especificates e determinates fixadas pela legislate vigente;
II -fraudes, quando:
a) houver supressao de um ou mais elementos e substitute per outros, visando ao 
aumento do volume ou de peso, em detrimento de sua composite normal;
b) as especificates, total ou parcialmente, nSo coincidam com o contido dentro da 
embalagem;
c) for constatada intento dolosa em simular ou mascarar a data de fabricate.
III - falsificates, quando:
a) os produtos forem elaborados, preparados e expostos ao consumo, com forma, 
caracteres e rotulagem que constituem processes especiais de privitegio ou 
exclusividade de outrem, sem que seus legltimos proprietarios tenham dado 
autorizato;
b) forem utilizadas denominates diferentes das previstas nesta Lei ou em fbrmulas 
aprovadas.

Art. 41 - A suspense© da inspete, a interdite temporiria do estabelecimento ou a 
cassato do registro serao aplicados quando a infrato for provocada por negligSncia 
manifesta, reincidencia culposa ou dolosa e tenha alguma das seguintes 
caracteristicas:
I - cause risco ou ameaga de natureza higienico-saniteria, ou embarago & ate 
fiscalizadora;
II - consista na adulteragSo ou falsificagao do produto;
III - seja acompanhado de desacato ou tentativa de suborno;
IV - resulte. comprovada por inspegao realizada por autoridade competente. a 
impossibilidade do estabelecimento permanecer em atividade.

Art. 42 - As penalidades a que se refere a presente Lei serao agravadas na 
reincidencia e, pode-se obrigar o infrator a inutilizar o produto.

Art. 43 - As penalidades serao aplicadas sem prejufzo de outras que, por lei, possam 
ser impostas por autoridades de saude publica, policial ou de defesa do consumidor.

Art. 44 - O descumprimento das responsabilidades dos servidores da inspegao 
municipal sera apurado pela Coordenagao do SIM/TUR, a qual compete a iniciativa das 
providencias cabiveis.

DISPOSigOES GERAIS E TRANSIT6RIAS

Art. 45 - O SIM/TUR divulgara todas as normas que forem expedidas, para 
conhecimento das autoridades e, conforme o caso, fara um comunicado direto aos 
drgaos envolvidos.

Art. 46 - Sempre que posslvel, o SIM/TUR capacitara seus tecnicos
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Art. 47 - O SIMH’UR promoverS a mais estreita coopera^ao com os 6rgaos 
congSneres. no sentido de se obter o m^ximo de eficiSncia e praticidade nos trabalhos 
de inspeg5o.

Art 48 - A classificagSo dos diversos produtos ou subprodutos de origem animal sera 
disciplinada atraves de normas tdcnicas especlficas. aprovadas pelo SIMfi'UR.

Art. 49 - Cabera ao Chefe do Executivo municipal a regulamentagao da inspegao e 
fiscalizagao de produtos e alimentos de origem animal compreendidos por esta Lei, no 
prazo de 210 (duzentos e dez) dias a contar da publicagao da presente.

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as 
disposigOes em contrario.

Turmalina/MG., 24 de fevereiro de 2.014.

s
Prefeito Municipal
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