
LEI MUNICIPAL Nº 771/2014, de 30 de outubro de 
2014. 
 
 
DISPÕE SOBRE INSPEÇÃO SANITÁRIA E 
INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL NO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 
Municipal de Novo Xingu – RS faço saber, no uso das atribuições que me são conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal – 
SIM, com jurisdição em todo o território municipal, conforme Lei Federal Nº 7889/89. 

 

Art. 2º - É estabelecida a obrigatoriedade da prévia 
fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, 
comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, 
transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito. 

 

Art. 3º - Nenhum estabelecimento industrial ou processador 
artesanal de alimentos de origem animal poderá funcionar no Município, sem que esteja 
previamente registrado no órgão competente. 

 

Art. 4º - Ao regulamentar a presente Lei, o Poder Executivo 
disporá sobre as condições higiênico-sanitárias a serem observadas para a aprovação e 
funcionamento dos estabelecimentos subordinados a Fiscalização Municipal. 

 

 

 



Art. 5º - Esta Lei será regulamentada por Decreto e 
Normativas, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua publicação. 

 

Art. 6º - Esta Lei terá vigência na data de sua publicação, 
sendo revogadas as disposições contrárias. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, aos 30 dias do mês de 
outubro de 2014. 
 

                                  

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

 Prefeito Municipal 

 
 
 
Registra-se e Publica-se:  

 

Marcelo Kuster Rauch 
Secretario Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MENSAGEM A LEI N.º 771/2014, de 30 OUTUBRO DE 2014. 

 

Exmo. Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

                                                 A Lei 771/2014 que ora submetemos à apreciação dos Srs. 
Vereadores, tem por finalidade a criação do Serviço de Inspeção Municipal SIM, por parte do 
Município, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e as disposições sobre 
Inspeção Sanitária  e Industrial dos Produtos de Origem Animal no Município de Novo Xingu – 
RS.  

Trata-se de um projeto de lei, que vem em conformidade 
com a Lei Federal 7.889 de 23 de novembro de 1989  que diz em seu Art. 4º “ c) as Secretarias 
ou Departamentos de Agricultura dos Município, nos estabelecimentos de que trata a alínea deste 
artigo que façam apenas Comércio Municipal” e o “Art. 7º Nenhum estabelecimento industrial 
ou entreposto de origem animal poderá funcionar no pais sem que esteja previamente registrado 
no órgão competente para a fiscalização da sua atividade, na forma do Art. 4º”. 
 

Além desses aspectos legais, a aprovação desta lei vem de 
encontro aos interesses de todos os munícipes que hoje tenham vontade de montar a sua 
agroindústria, pois sem o sistema de inspeção municipal, fica praticamente impossível uma 
pequena agroindústria atender as exigências sanitárias a nível estadual e muito menos a nível 
federal, sendo assim, temos a possibilidade de construir nossa própria legislação, mais flexível e 
condizente com a realidade das pequenas agroindústrias do município, ao mesmo tempo em que 
estando funcionando o serviço de inspeção municipal, temos a oportunidade de aderirmos ao 
SUSAF, onde uma vez alcançada a equivalência por parte do município, todas as agroindústrias 
licenciadas pelo sistema de inspeção municipal poderão comercializar seus produtos em todo o 
estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Outro fator importante com a implantação do sistema de 
inspeção municipal, é o papel que o sistema tem como órgão fomentador do desenvolvimento 
das agroindústrias, orientando e auxiliando todas as iniciativas existentes e não sendo apenas 
mais um serviço de fiscalização. 

 

Contando com a habitual atenção do Poder Legislativo, 
esperamos a aprovação deste Projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, 30 de Outubro de 2014. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


