30/04/2016
30/03/16

As notícias veiculadas
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
são
de caráter
rachaduras,
goteiras,informativazamentos, trincas, descascamentos e outros;vo, fundamentada no
VII- dispor de dependências e instalações mínimas, respeitadas
- da
AdmiasCapítulo
finalidades aVII
que se
destina,
para recebimento, industrialização,
manipulação,
nistraçãoembalagem,
Pública, depósito
artigo e expedição de produtos comestíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas
37, parágrafo
ao preparo
de produtos 10
não da
comestíveis;
VIIIdispor de mesas
com revestimento liso, resistente e
Constituição
Federal.
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
a base óssea correspondente e que procede dos animais abatidos
utensílios utilizados na indústria, devem ser lavados diariamente ou
Lei Municipal
888 de 16/05/75,
alteradas
pelas sobre
leis nºs
1671
de 22/11/90 e 1992 de 14/04/97
inspeção
veterinária.
quantas
vezes foremnºnecessárias
para mantença
das condições
§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório o uso de produtos saneantes
"carne" (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
e domissanitários devidamente registrados nos órgãos competendespojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
tes.
ossos.
Art. 24. Os estabelecimentos em todas as dependências devem
§2°. Considera-se "miúdos" os órgãos e vísceras dos animais de
ser mantidos livres de animais sinantrópicos ou quaisquer outros
Santa
Isabel,
30
abril
de
2016
Santa
Isabel,
30
de
Março
de
2016
ANOe XVI
NºdosNº
378
açougue,
usados na alimentação humana, além
pés, 377
mãos e
animais. O controle
integrado
de
pragas urbanas
node
que
diz
respeito
impermeável para os trabalhos de manipulação
preparo de
cauda.
a desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
empresa especializada e devidamente registrada ou licenciada no
e perfeita higienização sendo permitidas as construídas em alvenaria
Art. 33. O animal abatido, formado das massas musculares e
órgão competente.
desde que devidamente revestidas;
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
a "carcaça".
consta em Portaria e demais legislações vigentes no que se refere ao
depósitos diversos, separados, preferentemente, do corpo indusasseio
e estética, uniformes,
uso de EPI’s,
higienização
e antissepsia
trial; DECRETO Nº 5.317, DE 01 DE MARÇO DE 2016.
§1º.
Nos suínos,
para efeito
deSILVA
reinspeção,
que venham
a)
WILLIAM
RODRIGO
DA
– RGdesde
nº. 26.681.309-4;
01.0310050.2038
– Manutenção
da Câmara
Municipal.
das3.3.90.39
mãos e condutas
acompanhados
dosMORENO
respectivos
certificados
inspeção,
as suas
Xdisporsobre
de tanques,
caixas, bandejas
e quaisquer
outros
Dispõe
suplementação
de crédito
orçamentário.
b) RODRIGO
CABREA
- RGdenº.
24.745,966-5;
(476 01durante
110 00)a –manipulação.
Outros Serviços de Terceiros –
carcaças
podem ouAVILA
não incluir
o couro
cabeça
e pés.
Art. 26. O 24.000,00
pessoal que manipula produtos condenados ou
recipientes
de material
impermeável,
de superfície
lisa e de fácil
Pe. GABRIEL
GONZAGA
BINA,
Prefeito Municipal
de
PJ..........R$
c) VANESSA
VIEIRA
– RG
nº. 42.429.574-X.
trabalhe
em necrópsias
a desinfetar
instrulavagem
e higienização;
§2°. A "carcaça"
ao longo da coluna vertebral dá as
Santa
Estado
de São
Paulo,
no uso
atribuições
legais,
II – DESTINO
II.SUPLENTES:
O Isabel,
Condomínio
Monte
Clair,
localizado
node
kmsuas
86 da
Rodovia Prefeito
trabalho
para
a expediçãofica
da obrigado
documentação
de cada as
lotemãos,
para que
se
loteamentos
da cidade”,dividida
comentou.
mentos
e vestuários,
apropriados.
"meias
carcaças"BARBOSA
que, subdivididas
por um corteRG
entre
duas costelas,
XI –Simão,
dispor
de
de
abastecimento
água para
de
acordo
com adeverá
Leirede
nºser
1.990,
de 14loteamento
de abril de
deisabelense
1997;
e, a atender
3.3.90.30
(473com
01antissépticos
110
– Material de
a)ORICARDO
nº.
27.451.027-3;
Joaquim
o próximo
ter seu
conclua
as legitimações
de posse”,
segundo00)
a secretaria.
condomínio Astro VerdeDE
e oALMEIDA
bairro Novo–Éden
também
já foram
dãob)osSUELEN
"quartos" MARTINS
anteriores ouSOUZA
dianteiros
e posteriores
ou traseiros.
Art. 27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
satisfatoriamente
todas as necessidades do trabalho industrial e as Consumo.............................R$24.000,00
D
E
C
R
E
T
A:
–
RG
nº.
40.794.303-1;
processo de regularização concluído pela Prefeitura de Santa Isabel. No
beneficiados pelo programa e os próximos bairros contemplados deverão
Junto à equipe da pasta de Obras, Urbanismo e Habitação, resáreaI que
não seja destinada para tanto, bem como manter produtos,
demais
que necessitem;
Art.MARISA
34. A simples
designação
"produto", "subproduto"
"merArt.diadependências
1º.25/04
Fica aoficial
Diretoria
de Contabilidade
Prefeitura
Muni– ORIGEM
c)
FLÁVIA
DESerrat,
OLIVEIRA
SILVA –Isabel
RG
último
do Cartório
deda
Registro
de Imóveis
ponsável
por coordenar
a regularização
de mais
de vinte
ser:
Vila Guilherme,
Jardim
Monte
Condomínio
e nº.
Esobjetos
incluindo
os pessoais
e materiais
estranhos
nãoloteamentos,
pertencen- 30.172.424-6.
cadoria"
ou "gêneros”,
significa
para efeito
legais,Santa
que se trata
de
XIIdispor ode
águasubstituto
fria
abundante
e,de
quando
necessário,
de
cipal,
autorizada
a
efetuar
a
suplementação
crédito
orçamentário
01.0320051.2039
–
Controle
Legislativo.
de
Santa
Isabel,
Marcos
Alberto
de
Lima,
recebeu
da
Prefeitura
de
Santância
São
Domingos.
Mais
de
três
mil
famílias
devem
ser
beneficiadas
o
prefeito
aproveitou
a
oportunidade
para
citar
o
andamento
do
processo
tes
à
finalidade
da
dependência
em
que
se
encontrarem.
produto
previsto
no
artigo
3º,
deste
Decreto.
instalações
de
vapor
e
água
quente,
em
todas
as
dependências
de
no valor de R$ 113.850,00 (cento e treze mil e oitocentos e cinquenta
3.3.90.30 (481 01 110 00) – Material de
Art.
2º.
A
Presidência
da
referida
Comissão
será
exercida
pelo
ta
Isabel a documentação
de
de produtos
cento e vinte
lotesdelocalizados
no
de regularização
do Novo
Éden, protocolada
no último diade30matériasde marcom
o programa
que tem por objetivo promover uma forma de promoção
Art. 28. É proibido
empregar
na coleta24.000,00
e embalagem
manipulação
e preparo,
nãomais
sódede
como
subprodutos
Seção
I
reais)
nas seguintes
categorias
programação:
Consumo..............................R$
servidor
William
Rodrigo da Silva, e, nos seus impedimentos, será
residencial.
A
expectativa
é
de
que
em
sessenta
dias
deva
ser
iniciada
a
ço.
A
Prefeitura
lembra
que
o
Cartório
tem
prazo
legal
para
dar
a
devida
de
qualidade
de
vida para
os
seus moradores, de
queCarnes
passame Derivados
a ter direito
primas
e
produtos
usados
na
alimentação
humana,
vasilhames
de
nãoIcomestíveis;
Do
Funcionamento
demembro
Estabelecimentos
– ORIGEM
substituído pelo segundo
titular e assim,
sucessivamente.
II – DESTINO
aosArt.
serviços
públicos
e assim
exercer
os direitos
daede
cidadania.
etapa
de entrega
das–rede
escrituras,
depois
publicação
edital na com
impublicidade
processo,
após
essa
etapa,
dada
início
abertura
de–
cobre,
latão,ao
zinco,
barro,
estanho
ligaéServiços
que
contenha
mais
de 2%
XIIIdispor de
de esgotos
emdatodas
as dependências,
Art.
35.Este
Os Decreto
estabelecimentos
de
carnes
derivados
devem
04.122002.2002
Manutenção
da Sec.
De
Governo
edo
Administração.
3º.
entra
em vigor
na data
sua publicação,
3.3.90.39
(482
01 110
00)
– com
Outros
deàTerceiros
prensa
local.
matrículas.
Regularização
sem condições,
custos.Milhares
dedas
pessoas
serão
(dois
por cento) 24.000,00
de chumbo ou que apresente estanhagem defeitu- revogando-se
ligação
a tubos coletores
estes ao
sistema
satisfazer
as seguintes
além
comuns
para
todos nº
os
3.3.90.30
(052 e 01
110
00)geral–de escoamento
Material com
de
as disposições
contrárias,
em
especial
o beneficiadas
Decreto
PJ............R$
osa,Art.
qualquer
utensílio
que,
pela
forma
e
composição,
possa
retenção
de resíduos
e corpos flutuantes
e dispositivo
adequado que
estabelecimentos:
Oouprefeito
de
Santa
Isabel,
lembrou
o
importante
avanço
que
a
com
o
processo
de
regularização
e
o
município
não
terá
nenhum
gasto
A secretaria
de Planejamento,
Obras,
Urbanismo
e Habitaçãoinforma
Consumo......................R$
33.160,00
5.198,
de
23
de
junho
de
2015.
2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
prejudicar
as fundiária
matérias-primas
ou Isabel,
produtos.
evite
refluxo
de odores
e a entrada
de roedoresdas
e outros
I- despesas
serem localizados
emSanta
áreaIsabel,
em
área
pelo
Plano
que
foi realizado
o cadastramento
famíliasanimais;
e foram
regularização
deverá
trazer
ao município:
“Muito édedito
sobre
com
do Cartório.de
Isso
porque,
a Prefeitura
de Santade
Isabel
conIIprimeiramente
– DESTINO
Prefeitura
Municipal
01 aprovada
de março
2016.
Prefeitura
Municipal
de Santa
01 de março
2016.
Art.e 29.
EmPe.
caso
algum
é
permitido
o
acondicionamento
de
XIV- dispor,
legislação
específica,
vestiários
Diretor
Estratégico
de
Santa
Isabel,
afastado
dos
limites
das
vias
organizadas
reuniões
a fim
explicar
sobreServiços
a regularização
e que daqui
saúde
educação,
mas
pouco
se
falava
regularização.
Esta
ação
gera
seguiu
incluir
loteamentos
como
o
Novo
Éden
no
Sistema
Nacional
de
3.3.90.39
(055conforme
01
110de00)
– Outros
de de
Terceiros
– PJe
Pe. GABRIEL GONZAGA BINA
GABRIEL GONZAGA BINA
matérias-primas
destinados
alimentação
humana
em
instalações
sanitárias
adequadamente
instaladas,
dimensões
e em
públicas
dede
acordo
comSocial
os Códigos
de Obras
e de Posturas
vigentes,
grandes benefíciose-PREFEITO
aprodutos
população
e MUNICIPALdada a aimportância
dessa
iniciativa,
pra
diante o processo
não
deve ser demorado:
“Após odemunicípio
ter conHabitação
Interesse
que MUNICIPALisenta
o município
de qualquer
gasto.
........R$
33.160,00
-PREFEITO
carros,
recipientes
ou continentes
queem
tenham
para produnúmero
proporcional
ao pessoal,
instaladasfica
separadamente
para
dispondo
de pé
direito
nasAPARECIDO
salasdinâmico
de matança
permita
a instalação
I – as
ORIGEM
SOUSA
ALBERTO
LOPES
cedido
aprovações inerentes
à regularização,
a cargo do Cartório
começamos
uma CARLOS
importante
caminhada
buscaservido
deste beneficio
que
O resultado
éERALDO
um
projeto
mais
e DE
deque
baixo
custo para
o Poder
tos não -SECRETÁRIO
comestíveis.
cada
sexo, com acesso–indireto
as dependências
quando
dos
equipamentos,
principalmente
trilhagem
aérea, numa altura
-SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE GOVERNO
08.1220015.2501
Programas
Trabalhoindustriais,
DE FINANÇASrealizar
outros trâmites. Enquanto
isso, de
na prefeitura,
continuamos nosso
Público
Municipal e sem
custos
para àde
população.
é um direito da população MUNICIPAL
e que tem se tornado
realidade em diversos
Art. 30. eOpublicado
S.I.M. poderá
exigir em do
qualquer
ocasião,
desde
que
localizadas
em seu
corpo;01 510 00) – Material de
adequada à manipulação
das carcaças higienicamente, e demais
E ADMINISTRAÇÃO3.3.90.30
(192
Registrado
na Secretaria
Gabinete,
na data
supra.
julgue necessário, aMARICÉLIA
execução de SANTOS
quaisquer medidas higiênicoXV – possuir janelas e portas
providas de telas milimétricas;
matérias-primas;
Registrado
e publicado na Secretaria do Gabinete, na data supra.
Consumo........................R$
9.600,00
sanitárias
nos estabelecimentos,
áreas deDE
interesse,
suas dependênXVI- possuir, quando
necessário,
instalações de frio com
II- dispor de currais
e/ou pocilgas
MARICÉLIA
DOS cobertas
SANTOSconvenientemente
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
GABINETE08.2440015.2501
– Programas
de Trabalho
cias e anexos.
câmaras
e antecâmaras
que00)
se fizerem
necessárias,
emTerceiros
número e–área
pavimentadas e providas
de bebedouros;
-SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA SECRETARIA GERAL DE
3.3.90.39
(238 01 510
– Outros
Serviços de
PJ
TÍTULO
IV Nº DE 5.319 DE 01 DE MARÇO DE 2016
suficientes,66.090,00
segundo a capacidade do estabelecimento;
III- dispor, no caso deGABINETEestabelecimento de abate, de meios que
DECRETO
........R$
DA CLASSIFICAÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS
XVIIdispor de equipamento necessário e adequado aos trabapossibilitem a lavagem e a desinfecção dos veículos utilizados nos
Altera
a composição da Comissão
de Cadastramento de
II
– DESTINO
CAPÍTULO I
lhos,
obedecidos os princípios
da técnica
industrial e facilidade de
transportes
dos animais,
segundo
vigente;DE 2016
DECRETO
Nº DE 5.321
DElegislação
10 DE MARÇO
Empresas.
08.2440015.2501
– Programas
de Trabalho
higienização,
sendo
facultativo
o aproveitamento
e Obras
preparo
de
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS
IV–um
dispor
de
locais
apropriados
para
separação
isolamento
Regulamenta
a Lei
Complementar
Municipal
nºe102,
de 29
4.4.90.51Prefeitura
(241
01 conclui
510
00)
e do primeiro
mais– uma
fase
Espaço será
local
de
lazer voltado
subprodutos
não
comestíveis;
de
animais
doentes;
Art.
31.
Os
estabelecimentos
de
carnes
e
derivados
são
classide novembro de 2006, que disciplina a Inspeção Industrial e
Pe. GABRIEL GONZAGA BINA, Prefeito Municipal de
Instalações...........................R$
75.690,00
parque
ecológico
degerador
Santa
ao convívio
daacordo
terceira
idadeAnimal
dispor, quando
necessário,
de equipamento
de Isabel
ficados
em: Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
V- dispor,
com
classificação
do estabelecimento,
Sanitária
dedeProdutos
deaOrigem
e os Artesanaisde
Santa
Isabel,
IXIII– ORIGEM
vapor
com
capacidade
para
as
necessidades
do
estabelecimento,
dependências
de
matança
suficientemente
amplas
para permitir
Imatadouro-frigorífico
de
bovinos;
autorizados pela legislação, no Município de Santa
Isabel eo
em especial aquelas conferidas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de
08.2440015.2501 – Programas de Trabalho
instalado
em dependência
externa;
normal desenvolvimento
das respectivas
operações, com disposiII-de
matadouro-frigorífico
de suínos;
dá outras
providências.
junho
1993 e suas alterações;
3.3.90.39
(262 01 510 00)
– Outros Serviços de Terceiros – PJ
XIX- dispor
de dependências para armazenamento de combustivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e
IIIde aves e coelhos;
D
E matadouro-frigorífico
C R E T A:
..........R$
2.000,00
tível
na produção de vapor, de acordo com as legislações
preferencialmente
evitem contato
manual
direto
dos operários
IV- matadouro-frigorífico
de CADASTRAMENTO
caprinos e ovinos;
Pe. GABRIEL GONZAGA
BINA,
Prefeito
do Município
de
Art.
1º. A COMISSÃO DE
DE EMII usado
– DESTINO
vigentes;
durante
a
movimentação
das
mesmas;
Vmatadouro-frigorífico
de
bovinos
e
suínos;
Santa Isabel, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe
PRESAS, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e
3.3.90.30 (259 01 510 00) – Material de
XX- dispor de depósitos adequados
para ingredientes, embala- Finanças,
VI- dispor, pelo
nos estabelecimentos
de abate,
dependências
VI- fábrica
conservas;
são conferidas
dispositivo do artigo
68, II,deda
Lei Orgânicapara
do
criadadeatravés
da Portaria nº 5.321, de 31 de dezembro de
Consumo..........................R$
2.000,00
gens,
continentes,
materiais
ou
produtos
de
limpeza;
e,
o
esvaziamento
e
limpeza
dos
estômagos
e
intestinos,
a manipulaVIIfábrica
de
produtos
gordurosos;
Município de Santa Isabel e com supedâneo na Lei Complementar
1998 passa a ser composta pelos seguintes membros:
I – ORIGEM
ção de cabeças
e línguas
e das
demais vísceras
XXI- o estabelecimento
que não
de
VIIIfábrica
de produtos
derivados
não29.039.924-5;
comestíveis;
Municipal
nº 102,
de 29 de
novembro
de 2006.comestíveis;
I)
Eraldo
Aparecido
de Sousa
- RG nº.
10.3010039.2029
– Manutenção
dos possuir
Serviçosequipamento
de Saúde
aproveitamento
e
preparo
de
subprodutos
não
comestíveis
deverá
VIIdispor,
de
acordo
com
este
Decreto,
de graxaria
para o
IXentrepostos
de
carnes
e
derivados;
CONSIDERANDO, a necessidade de instituição
da Inspeção
II) Suelen Martins Souza - RG nº. 40.794.303-1;
3.3.90.30 (333 01 310 00) – Material de
dar destino a estes rejeitos de forma
não causadora de poluição
aproveitamento
de matérias-primas
gordurosas
e subprodutos
não
X- charqueadas.
Industrial
e Sanitária
de Produtos de Origem
Animal
e os Artesanais
III)
Marcos Paulo Sampaio - RG nº. 26.830.985-1;
Consumo..........................R$
3.000,00
ambiental,
de
acordo
com
as
legislações
vigentes.
comestíveis,
de
câmaras
frias,
de
sala
de
desossa,
de
dependências
§1º.
Entende-se
por
"matadouro-frigorífico"
o
estabelecimento
no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e DesenvolIV) William Rodrigo da Silva - RG nº. 26.681.309-4;
II – DESTINO
tecnicamente
necessárias
à fabricação
de produtos
de salsicharia
Parágrafo único. É–proibido
o emprego
de utensílios
em geral,
industrial,
dotado
instalações
completas
equipamentos ade- vimento
Agropecuário
para
cumprimento
obrigatório
da inspeçãoe
V) Luana
AlvesdeLopes
Camargo
- RG nº.e45.009.868-0;
10.3020039.2034
Manutenção
Serviços
de Atend./Ambul.
conservas,
de
depósito
e
salga
de
couros,
de
salga
e
ressalga
e secagem
tais
como:
gamelas,
bandejas,
mesas,
tanques,
equipamentos
e
quados
para
o
abate,
manipulação,
elaboração,
preparo
e
conservaprévia e fiscalização dos produtos produzidos no Município
de
VI) Elida Aparecida Araujo – RG nº. 52.931.399-6.
Atenção Espec. MAC
de carne,
de depósito
deLei
subprodutos
não comestíveis
de102,
depósitos
outros,
com ângulosidades
ou 00)
frestas,
confeccionados eemMaterial
material
çãoArt.
das 2º.
espécies
de açougue,
sala anexa Santa
Isabel,
conforme
Complementar
Municipalenº
de 29
Este Decreto
entrapodendo
em vigorou
nanão
datadispor
de suadepublicação,
4.4.90.52
(369 01 310
– Equipamentos
diversos,
proporcionais
rústico ou qualquer outro
material ou forma que não permita perfeita revogando-se
para industrialização
e, deverácontrárias,
possuir instalações
de frio
industrial
de
novembro
de 2006; à capacidade do estabelecimento;
as disposições
em especial
o Decreto
nº
Permanente..R$
3.000,00
higienização.
VIII- dispor de equipamento
tais como:
adequadas.
CONSIDERANDO,
que a completo
prestaçãoe adequado,
deste serviço
pela
5.187,
de 12 de junho de 2015.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
plataformas,
mesas,
carros,
caixas,
estrados,
pias,
esterilizadores,
Art.19.
Nos
locais
em
que
se
fabriquem,
beneficiem,
preparem
§2º.
Entende-se
por
"fábrica
de
conservas"
o
estabelecimento
municipalidade possibilitará aos produtores a regularização de sua
Prefeitura Municipal de Santa Isabel, 01 de março de 2016.
Prefeitura Municipal de Santa Isabel, 01 de março de 2016.
e outros utilizados
em quaisquer
das fábricas
de recebimento
ou acondicionem
produtos e GONZAGA
subprodutos BINA
de origem animal, é
que industrializaPe.
a carne
das várias
espécies deBINA
açougue, com ou sem atividade,
criando, inclusive,
perspectivas
para abertura
de novase
GABRIEL
GONZAGA
Pe. GABRIEL
industrialização
da
matéria-prima
e
do
preparo
de
produtos,
em
proibido terem em-PREFEITO
depósito substâncias
nocivas
à
saúde
ou
que
sala
de
matança
anexa,
e
que
em
qualquer
dos
casos
seja
dotada
de
fronteiras;
-PREFEITO MUNICIPALMUNICIPALnúmero
suficiente
e
construídos
com
material
que
permita
fácil
e
possam servir para
alterar,
adulterar,
fraudar
ou
falsificar
o
produto.
instalações
de
frio
industrial
adequadas
e
aparelhagem
para
o
CONSIDERANDO,
o
referendado
na
reunião
Extraordinário
CARLOS
ALBERTO
LOPES
CARLOS
ALBERTO
FUNCIONÁRIOS
TRABALHAM
NO VIVEIRO
DE MUDASLOPES
NATIVAS DO FUTURO PARQUE MUNICIPAL
DE SANTA
ISABEL
perfeita
higienização;
CAPÍTULO
II
preparo
de
subprodutos
não
comestíveis.
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável,
-SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASIX- possuir
específicas para higienização de
DA HIGIENE
DOSna
ESTABELECIMENTOS
§3º. Entende-se
por "fábrica
de produtos
gordurosos"
o estabeocorrida
em 24 dedependências
fevereiro
de 2016;
Registrado
e publicado
na de
Secretaria
do Está
Gabinete,
na data
supra.
Registrado
e publicado
Secretaria
do da
Gabinete,
namais
datadesupra.
9
mil
mt²,
contando
ainda
com
uma
pista
O
Parque
Municipal,
localizado
ao
lado
Uniprevista
para
o
começo
de Maio
O prefeito
de
Santabandejas
Isabel comemora
o
carretilhas
e/ou
balancins,
carros,
gaiolas,
e outros comArt. 20. Todas asMARICÉLIA
dependênciasSANTOS
e equipamentos dos estabelelecimento destinado
exclusivamente
ao
preparo
de
gorduras,
excluD E C R E T A:
MARICÉLIA
DOSa SANTOS
caminhada,
uma
ciclovia,
um
campo
de
futebol
society,
dade
de
Pronto
Atendimento
(UPA),
próximo
ao
portal
entrega
da
obra
de
construção
da
Praça
avanço
da
obra
e
fala
sobre
as
melhorias
ponentes
de
acordo
com
a
finalidade
do
estabelecimento;
cimentos
devem ser mantidos
em condições
de higiene, antes, -SECRETÁRIO
ída a manteiga, adicionadas
ou não de matérias primas
de origem
TÍTULO I
MUNICIPAL
GERAL
MUNICIPAL
DE GABINETEde viveiro de mudas, trilha de acesso
a cachoeira, DA SECRETARIA
de saída-SECRETÁRIA
Igaratá,
já começou
a receber
obras
do Idoso, localizada
no DE
bairro dosDAS
realizadas
naquele
“ A Praça
do IdoX-Brotas.
dispor
de equipamento
geradortrecho:
de vapor
ou similar
com
durante
epara
após
a realização
dos
trabalhos
dederotina além
e industriais,
vegetal.
DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
GABINETEquadra
de
areia,
playground,
academia
ao
ar
livre
e
um
infraestrutura.
Operários
já
concluíram
a
instalação
de
Projetada
para
abrigar
principalmente
o
púso
está
ficando
cada
dia
mais
bonita,
aliás,
capacidade
suficiente
para
as
necessidades
do
estabelecimento,
bem
dando-se
o
devido
destino
às
águas
servidas
e
residuais,
de
acordo
§4º.
Entende-se
por
"fábrica
de
produtos
derivados
não
comesArt.
1º.
O
presente
Decreto
regulamenta
a
Lei
Complementar
Nº
5.318,
DE 01 DE
MARÇO
2016.com árvores frutíferas típicas da região.
bosque
redesaDECRETO
do
sistema de
dutos
subterrâneos
destinados
à DE
como
de
instalações
de
vapor
de
água
em
todas
as
dependências
de
com
legislação
ambiental
pertinente,
em
especial,
a
Lei
Compleblico
da
terceira
idade
que
estava
carente
todo
aquele
trecho
do
Brotas
tem
evoluído
tíveis"
o
estabelecimento
que
manipula
matérias-primas
e
resíduos
Municipal
nº 102, de 29 de novembro de 2006, de acordo com
DECRETO
Nº DE
5.320
Dispõedassobre
suplementação
de crédito
Isabel lembra que
apesar
de DE 01 DE MARÇO DE 2016
captação
águas
A Prefeitura
de 2014,
Santaorçamentário.
e industrialização.
mentar
nº 173,
dedas
19chuvas.
de Dezembro
de
Código Odeprefeito
Meiode Santa
de
animais
de várias procedências,
para
o espaço
preparo de
exclusivo
de amanipulação
de
um
descontração
ao
ar
livre,
bastante.
Lembro
que
também
está
em
Lei
Nacional
nº
1.283,
de
18
de
dezembro
de
1950,
e
suas
Altera
a
composição
dos
membros
da
Comissão
Permanengrandioso, o espaço já tem parte destes setores em
Isabel explica
o local
que foi
para atender
§1º.
estabelecimentos
ao
abatedede
AVES
Ambiente
deque
Santa
Isabel
e projetado
seus regulamentos.
produtos utilizados na alimentação
não
humana.
o local
deverá conter um quiosque,
alémOs
de
construção
adestinados
base
da de
ambulância,
o eParalterações,
Decreto
Federal nº 30.691,
de 29
março
1952
suase
te de Licitação.
GABRIEL
GONZAGA
andamento, de
como por exemplo, o viveiro de mudas
as Pe.
necessidades
de lazer
do município.BINA, Prefeito Municipal
COELHOS
devem
satisfazer
as
seguintes
condições
específicas:
Art.21.
0s
maquinários,
carros,
tanques,
vagonetes,
caixas,
§5º.
Entende-se
por
"entreposto
de
carnes
e
derivados"
o
alterações
e
Decreto
Federal
nº
5.741
de
30
de
Março
de
2006
e
suas
aparelhos
para
ginástica.
que
Municipal
que
também
já
teve
sua
obra
SantaAIsabel,
Estado
de São Paulo,
no uso
de suas
legais,
e o bosque,
que já estão sendo viabilizados. O chesecretaria
de Serviços
Municipais
informa
que atribuições
I) dispor
de plataforma
parao recepção
dos
animais,
mesas,
demais
materiais
e utensílios
serão
convenientemente
marestabelecimento
destinado
ao recebimento,
guarda,Municipal
manipulação,
alterações,
e conforme
dispõe
a Lei
Nacional
nº 7.889,
de
23 de
Pe.dizGABRIEL
GONZAGA
BINA,OPrefeito
de
de
acordo
nºa1.990,
de implantação
14 de
abril
de 1997;fee,do executivo
espaço
amplo, localizado
onde
foi
iniciada
e coberta
em
breve
terminal
rodoviário.
municipal
ainda que o objetivo
do
concluiu
nocom
finaladeLei
abril
etapa de
das
protegida
dos
ventos
dominantes
da
incidência
direta
dos
raios
cados
de
modo
a
evitar
equívocos
entre
os
destinados
a
produtos
conservação,
acondicionamento,
e
distribuição
de
carnes
frescas
e
novembro
de
1989,
e
suas
alterações,
e
estabelece
as
normas
que
Santa
Isabel,
Estado
de
São
Paulo,
no
uso
de
suas
atribuições
legais;
DEC
E Tpluviais
A: e que o próximo passo será
canalizado
o
córrego
Santa
Tereza,
deve
Além
disso,
ainda
pretendemos
padronizar
Parque Municipal é ser uma referência para o lazer do
galerias
deR
águas
solares; no Município de Santa Isabel a Inspeção, a Reinspeção e
comestíveis
e osausados
no transporte
ou depósito
de produtos
não
derivados
resfriados
congelados das diversas espécies de açou- regulam
DEC
R
E T A:deou
Art. 1º. Fica
de Contabilidade
da Prefeitura
Muniisabelense:
“Nosso município
está
carente
espaços
o assentamento
do Diretoria
local para que
possa dar início ao
atender não apenas aos moradores
do de mecanismo
todos aqueles
prédios realizar
com coresoperações
oficiais dode
comestíveis,
ou ainda
utilizados
na alimentação
de animais,
usandoII) dispor
que permita
gueArt.
e outros
produtos
animais.
Fiscalização
e Sanitária
dos Produtos de as
Origem Animal
1º. A
COMISSÃO
LICITAÇÃO,
cipal,
autorizada
a efetuar
a suplementação
crédito
orçamentário
onde as pessoas possam
passear
e reunir
a família. OPERMANENTE
trabalho
de paisagismo.
Após
esse processo,deserá
Brotas
e DE
do Monte
Serrat,
masasangria,
de toda
a Industrial
município”,
finaliza.
se
as
denominações
COMESTÍVEIS
e
NÃO
COMESTÍVEIS.
esfola,
evisceração
e
preparo
de
carcaça
“toilete”
com as
§6º.
Entende-se
por
"charqueada"
o
estabelecimento
que
produe os demais produtos Artesanais quando autorizados pela legislainstituída
pelo art.com
51,base
da Lei
e suas
alterações
posteno
valor
deaR$
e oito
mil reais) nas
seguintes
Parque
Municipal está
sendo construído
em nº 8.666/93
dado
início
parte48.000,00
estrutural. A(quarenta
previsão é que
o Parque
cidade,
já que
fica localizado
próximo
ao
aves
ou
coelhos
suspensos
pelos
pés
e/ou
cabeças;
Art.
22.
As
instalações,
equipamentos,
móveis,
utensílios
e
za
charque,
dispondo
obrigatoriamente
de
instalações
próprias
para
ção.
riores,
passa
a
ser
composta
pelos
seguintes
membros:
categorias
de programação:
uma necessidade que Santa Isabel não pode deixar de
Municipal seja
entregue a população até o final do ano.
ônibus.
maquinários
devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias
III) dispor
dependências
a operação
o aproveitamento integral e perfeitoterminal
de todas de
as matérias-primas.
Art.
2º. O de
presente
Decreto exclusivas
tem como para
objetivo
garantir de
a
I Em
– ORIGEM
lado; o lazer”, explica I.TITULARES:
toda sua extensão, o parque contará com

Poderes Executivo e Legislativo Ano

DECRETOS para regularização
Cartório recebe documentos
do Condomínio Monte Clair

Infraestrutura: Parque Municipal
recebe galerias de águas pluviais

Prefeitura entregará Praça
do Idoso já em Maio

2
2

2 dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
idoneidade
como,
os padrões
de qualidade,
conformidade
e segurança
higiênica,
idoneidade
dos insumos
e serviços
utilizados na
agropecuária,
assim
sanitária
e
tecnológica
dos
produtos
agropecuários
e
serviços
na
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
área
da alimentação,
aosagropecuários
consumidores,
visandonaa
sanitária
e tecnológica destinados
dos produtos
e serviços
proteção
da saúde pública.
área da alimentação,
destinados aos consumidores, visando a
Parágrafo
único.
Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
proteção
da saúde
pública.
serão
aplicados
em todas
as etapas
do processo
de produção,
nas
Parágrafo
único.
Os objetivos
contidos
no “caput”
deste artigo
propriedades
rurais,
produção
artesanal,
estabelecimentos
indusserão
aplicados
em
todas
as DE
etapas
doDE
processo
deDE
produção,
nas
DECRETO
Nº
5.349,
01
ABRIL
2016.
triais,
meios de
manipulação
transporte.estabelecimentos induspropriedades
rurais,
produçãoe artesanal,
Art.meios
3º. A Inspeção
Sanitária
e Industrial de Produtos de Origem
triais,
de manipulação
e transporte.
Altera
a composição
dosSecretaria
membros
do ConselhodeMunicipal
de DeAnimal
será
exercida
pela
Municipal
Meiode
Ambiente
Art. 3º. A Inspeção
Sanitária e Industrial
de Produtos
Origem
senvolvimento
Rural. Agropecuário,
eAnimal
Desenvolvimento
através
do
Serviço
de
Inspeção
será exercida
pela Secretaria
Municipal
de de
Meio
Ambiente
Pe. GABRIEL
GONZAGA
BINA, Prefeito
Municipal
Santa
Isabel,
Municipal
– S.I.M.
e abrange:
e Desenvolvimento
Agropecuário,
através do legais;
Serviço de Inspeção
Estado
de
São
Paulo,
no
uso
de
suas
atribuições
Ios
animais
destinados
ao
abate,
seus
produtos,
subprodutos
Municipal – S.I.M. e abrange:
e matérias
primas;
Ianimais
ao abate, seus produtos, subprodutos
D os
EoCpescado
R E T A:destinados
IIe matérias
primas;e seus derivados;
IIIopescado
leite e seus
derivados;
IIe seus
derivados;
Art.oos
1º. ovos
O CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUIVeseus
seusderivados;
derivados;
IIIo
leite
e
RAL,V-instituído
pela
Lei
nº
2.028,
30 de
março dee,1998, passa a ter
o
mel
de
abelha,
a
cera ede
seus
derivados;
IV- oscomposição:
ovos e seus derivados;
a seguinte
VIos
demais
produtos
artesanais
quandoe,autorizados pela
V- o mel de abelha, a cera e seus derivados;
legislação,
o
controle,
a
fiscalização
e
a
produção.
VIos demais produtos
artesanais quando
autorizados pela
REPRESENTANTES
DA PREFEITURA
MUNICIPAL:
Art.
4º. A
e Industrial
de Produtos de Origem
legislação,
o Inspeção
controle, Sanitária
a fiscalização
e a produção.
Titular:
Walter
Cesar
Ribeiro
–
RG
nº
22.102.620-4.
Animal
e osAdemais
produtos
Artesanais
autorizados
pela
legislaArt. 4º.
Inspeção
Sanitária
e Industrial
de Produtos
de Origem
Suplente:
Fábio da Silva Laurindo – RG nº 17.153.702-6.
ção,
abrange
ainda:
Animal
e os demais
produtos Artesanais autorizados pela legislaas condições
ção,I-abrange
ainda: de higiene e sanitárias dos estabelecimentos
II- REPRESENTANTES DO ESCRITÓRIO DE
DESENVOLVIregistrados;
I- as condições de higiene e sanitárias dos estabelecimentos
MENTO
RURAL
DE
MOGI
DAS
CRUZES:
IIa
captação,
canalização,
depósito,
tratamento
e distribuição
registrados;
Titular:
Engº.
Agrº.
Valdinei bem
Jorge
dos Santos
– RG nºdistribuição
das IIáguas
de
abastecimento
como
atratamento
captação,
a captação,
canalização,
depósito,
e 6.632.633.
distribuiçãoe
Suplente:
Eng.
Agrº.
Roberto
Teruo
Ohmori
–
RG
nº
13.902.295.
escoamento
das
águas
residuais;
das águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
III- o funcionamento
dos estabelecimentos;
escoamento
das águas residuais;
IVas
fases de recebimento,
elaboração, DE
manipulação,
preparo,
III- REPRESENTANTES
DOestabelecimentos;
ESCRITÓRIO
DEFESA AGROPEIIIo funcionamento
dos
acondicionamento,
conservação,
transportemanipulação,
e depósito de preparo,
todos os
CUÁRIA
DEfases
MOGI
CRUZES:elaboração,
IV- as
deDAS
recebimento,
produtos
origem animal
suas matérias-primas,
adicionadas
Titular:deGiancarlo
Balotim eMucciolo
– RG nº 32.816.131-7.
acondicionamento,
conservação,
transporte
e depósito
de todos ou
os
não Suplente:
de produtos
vegetais;
Fábio
José
Bengozi
RG nº 27.003.692-1.
produtos
de origem
animal
e suas– matérias-primas,
adicionadas ou
exame "ante"
e "post-mortem" dos animais de açougue;
nãoVde oprodutos
vegetais;
VIembalagem
de produtos
e subprodutos,
IV–oaREPRESENTANTES
DA ASSOCIAÇÃO
E/OU
Vexame
"ante"ee rotulagem
"post-mortem"
dos animais
deSINDICATO
açougue;de
acordo
com
os tiposRURAIS:
eepadrões
previstos
neste Decreto,
na LegisDOS
PRODUTORES
VIa embalagem
rotulagem
de produtos
e subprodutos,
de
lação
Federal
Estadual
e demais
fórmulasnatécnicas
Titular:
Hiromichi
Iseri
–previstos
RG nºnormas
15.874.395.
acordo
comEdson
os etipos
e padrões
nestee Decreto,
Legiscientíficas
aprovadas;
Suplente:
Lílian
Maria Carvalho
Suplicy
e Souza
- RG
nº
lação
Federal
e Estadual
e demais
normas
e fórmulas
técnicas
VII- a classificação
2.841.297-7.
científicas
aprovadas; de produtos e subprodutos, de acordo com
os tipos
padrões previstos
neste Decreto,
na Legislação
Federal
VII- ea classificação
de produtos
e subprodutos,
de acordo
com
e Estadual
e demaisprevistos
normasDA
eneste
fórmulas
técnicas
científicas
aprovaV- REPRESENTANTES
ASSOCIAÇÃO
E/OU
SINDICATO
DOS
os
tipos
e padrões
Decreto,
na Legislação
Federal
das;
TRABALHADORES
e Estadual e demaisRURAIS:
normas e fórmulas técnicas científicas aprovamatérias-primas
nas fontes
e intermediárias;
Titular:asReginaldo
Firmino Gomes
- RGprodutoras
nº 16.456.699-5.
das;VIIIIXosasexames
tecnológicos,
histológicos e
VIIImatérias-primas
nas fontes
e intermediárias;
Suplente:
Seni Simão
Ferreira
– microbiológicos,
RG nºprodutoras
21.576.321-X.
químicos
das
matérias-primas
e
produtos,
quando
houver
necessi-e
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos
dade;
químicos
das matérias-primas
produtos, quando
houver necessiVI-e,REPRESENTANTES
DASe COOPERATIVAS
RURAIS:
Xde transportes
animais
vivos, dos produtos
dade;
e,os meios
Titular:
Milton Massahiro
Atarasside- RG
nº 26.265.727.
derivados
suas matérias-primas
à alimentação
humana.
Xos emeios
transportes
vivos, dos produtos
Suplente:
Luiz de
Carlos
Marques destinadas
–deRGanimais
nº 15.314.789.
Art.
5º.
Os
servidores
do
S.I.M.
portarão
Carteira
de
Identidade
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Funcional
pela Secretaria
Municipal
de Meio
Ambiente
Art.
5º.fornecida
Os servidores
Carteira
de Identidade
Art. 2º.
Fica
indicado o do
Srº.S.I.M.
Walterportarão
Cesar Ribeiro,
portador
do RG
eFuncional
Desenvolvimento
Agropecuário
contendo
a
sigla
S.I.M.,
o número
fornecida
pela Secretaria
Municipal
de Meio
nº. 22.102.620-4
para responder
pela Secretaria
Executiva
doAmbiente
presente
do
prontuário, nome,
fotografia, cargo
e data
de expedição.
e Desenvolvimento
Agropecuário
contendo
a sigla
S.I.M., o através
número
Conselho,
conforme art.
9 do Regimento
Interno
homologado
§1º.
É
obrigatória
a
prévia
apresentação
de
Identidade
Funcional
do Decreto
prontuário,
nome,
fotografia,
cargo
e data
de expedição.
do
Municipal
nº
4.186,
de
13
de
maio
de
2009.
sempre
o servidor
do S.I.M.
estiverdedesempenhando
suas
§1º. Éque
obrigatória
a prévia
apresentação
Identidade Funcional
atividades
profissionais.
sempre
queEste
o servidor
do S.I.M.
estiver
desempenhando
suas
Art. 3º.
Decreto entra
em vigor
data
da da
suafunção,
publicação,
§2º.
Aos
servidores
do S.I.M.,
nona
exercício
será
atividades
profissionais.
retroagindo
seus
efeitos
ao
dia
12
de
maio
de
2014.
Revogando-se
asas
concedido
o
acesso
amplo
e
irrestrito
e
a
qualquer
hora,
a
todas
§2º. Aos
do S.I.M., no
exercício
da
função,
será
disposições
emeservidores
contrário,
especialmente
o Decreto
nº.
4.974,
de 04
de
dependências
instalações
dos
estabelecimentos
registrados
ou
concedido
o acesso amplo e irrestrito e a qualquer hora, a todasem
as
junho
de 2014.
processo
de
registro,
bem como,
a todos os estabelecimentos
onde
dependências
e instalações
dos estabelecimentos
registrados ou
em
são
mantidos,
depositados
ea comercializados
produtos
processo
de registro,
bem
como,Isabel,
todos
estabelecimentos
ondee
Prefeitura
Municipal
deanimal
Santa
01os
de
abril
de 2016.
subprodutos
de
origem
que
versa
este
Decreto.
são mantidos, depositados e comercializados produtos e
Art. 6º. Somente
poderão
serque
expostos
à venda,
depositados ou
subprodutos
de origem
animal
versa este
Decreto.
Pe. GABRIEL
GONZAGA
BINA
transportados
produtos
previstos
no
artigo
3º
deste
Decreto, que:
Art. 6º. Somente poderão ser expostos à venda, depositados
ou
-PREFEITO
MUNICIPALI- tenham sido
previamente
registrados
órgãoDecreto,
federal, estatransportados
produtos
previstos
no artigo no
3º deste
que:
dualI-ou
municipal
forma preconizada
legislação;
tenham
sidocompetente,
previamentena
registrados
no órgãona
federal,
estaSANDRA
YOKO IGARASI
BARBOSA
sidocompetente,
embalados,
reembalados,
transportados,
impordualIIoutenham
municipal
na forma preconizada
na legislação;
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE MEIO
AMBIENTE
E no
tados
vendidos
estabelecimentos
sob regime
de inspeção
II-ou
tenham
sidopor
embalados,
reembalados,
transportados,
imporDESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIOreferido
competente;
tados ou serviço
vendidos
por estabelecimentos
sob regime de inspeção no
III- tenham
rotulados segundo as disposições das legislareferido
serviçosido
competente;
Registrado
publicado
na Secretaria
na data
çõesIIIvigentes;
tenhamee,sido
rotulados
segundodoasGabinete,
disposições
das supra.
legislaIVobedeçam
na
sua
composição
o
padrão
de
qualidade
deterções vigentes; e,
minado
na legislação
vigente.
IV- obedeçam
na sua
composição o padrão de qualidade determinado na legislação vigente.

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
IMPRENSA
OFICIAL DO MUNICÍPIO
TÍTULO II

DO
REGISTRO
DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTÍTULO
II
TRIAIS
E
ENTREPOSTOS
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSCAPÍTULO
I
TRIAIS
E ENTREPOSTOS
DO
REGISTRO
CAPÍTULO I
Art.
7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
DO REGISTRO
seguintes
MARICÉLIA
DOS
SANTOS
Art. 7º.estabelecimentos:
Depende
de registros
no S.I.M.
o funcionamento dos
I- matadouros
frigoríficos deDA
bovinos,
suínos, aves
e coelhos,
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
SECRETARIA
GERAL
DE
seguintes
estabelecimentos:
caprinos
e
ovinos
e
demais
espécies
devidamente
aprovadas
para
GABINETEI- matadouros frigoríficos
de bovinos, suínos, aves e coelhos,
ocaprinos
abate, fábricas
conservas,
charqueadas,
fábricas
de produtos
e ovinosdee demais
espécies
devidamente
aprovadas
para
gordurosos,
entrepostos
de
carnes
e
derivados
e
fábricas
produo abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas dede
produtos
tos
de origementrepostos
animal nãode
comestíveis;
gordurosos,
carnes
derivados
e fábricas
produDECRETO
Nº 5.350,
DE e01
DE ABRIL
DE de
2016
IIpostos
de
leite
e
derivados,
fábrica de laticínios, usinas de
tos de origem animal não comestíveis;
beneficiamento
leite
e entreposto
de laticínios;
IIpostos
dede
leite
e dos
derivados,
fábrica
de laticínios,
de
Altera
a composição
membros
do Conselho
Municipalusinas
da CidaIIIentrepostos
de
pescado
e
fábricas
de conservas de pescado;
beneficiamento
de leite e entreposto de laticínios;
de -IVCOMUCIDADE.
entrepostosdee pescado
fábricase de
produtos
derivadosdede
ervas,
IIIfábricas
de
conservas
pescado;
Pe.entrepostos
GABRIEL
GONZAGA
BINA,
Prefeito
Municipal
de Santa
Isabel,e
condimentos,
vegetais,
frutas
e
as
bebidas
artesanais,
alcoólicas
IV- de
entrepostos
eusando
fábricas
de produtos
derivados
Estado
São Paulo,
suas
atribuições
legais; de ervas,
não-alcoólicas,
autorizadas
adeprodução
pelaartesanais,
legislação;
condimentos, vegetais,
frutas
e as bebidas
alcoólicas e
V- entrepostos
de ovos ea fábricas
depela
conservas
de ovos; e,
não-alcoólicas,
autorizadas
produção
legislação;
D E apiários
C R E T A:
VI–
e entrepostos
de mel de
e cera
de abelhas.
V- entrepostos
de ovos e fábricas
conservas
de ovos; e,
Art.
8º.
Os
estabelecimentos
comerciais
do
Município
de Santa
VI–
apiários
e
entrepostos
de
mel
e
cera
de
abelhas.
Art.que
1º.realizem
O CONSELHO
MUNICIPAL
DA CIDADE
- COMUCIDADE
Isabel
trabalhos
de comerciais
manipulação,
fatiamento,
acondiArt.
8º.
Os
estabelecimentos
do
Município
de
Santa
instituído pela embalagem
Lei Municipal de
nº 2.536,
de 15
de
abril de 2009,
passa
a
cionamento,
produtos
e
subprodutos
de
origem
Isabel
que
realizem
trabalhos
de
manipulação,
fatiamento,
acondiser composto
pelos
seguintes
membros:
animal
devem
possuir
instalações
adequadas
para
esses
procedicionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
mentos,
e estarem
devidamente
regulamentados
perante
Serviço
animal devem
possuir
instalações
adequadas para
essesoprocediI - MEMBROS
DO PODER
EXECUTIVO:
de
Inspeção
Municipal
ou demais
órgãos competentes.
mentos,
e estarem
devidamente
regulamentados
perante o Serviço
§1º. O registro
será utilizado
exclusivamente
para a finalidade
de Inspeção
Municipal
ou demais
órgãos competentes.
I.Ia- qual
Titular:foi
Daniel Alves de Lucena
– RG 19.818.937-0;
para§1º.
sendo
proibida
a transferência
ou
O registroconcedido,
será utilizado
exclusivamente
para a finalidade
Suplente:
Homero
José Vallone
RG
18.991.071-9.
utilização
emfoi
outras
unidades
ou –em
outros
estabelecimentos.
para a qual
concedido,
sendo
proibida
a transferência ou
I.II - Poderão
Titular:
Walter
Cesara dispensa
Ribeiro
– RG
22.102.620-4;
§2º.
requerer
do
registro
referido no caput
utilização
em outras
unidades
ou em
outros
estabelecimentos.
Suplente:
Fábio
da
Silva
Laurindo
–
RG
17.153.702-6.
deste
artigo,
os
estabelecimentos
comerciais
que manipulam
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro
referido nopequecaput
I.III
- Titular:
Maria
Ester
de Barros
Jesus Lima
RG e18.281.865-2;
nas quantidades,
até 20
(vinte)
Quilogramas
por–manipulam
dia
realizam
os
deste
artigo,
os estabelecimentos
comerciais
que
pequeSuplente:
Priscila
Borsos
de Oliveira
-acondicionamento
RG nºpor
26.831.112-2.
trabalhos
de manipulação,
fatiamento,
e embanas quantidades,
até 20
(vinte)
Quilogramas
dia e realizam
os
lagem dosdeprodutos
e subprodutos
de origem
animal.
trabalhos
manipulação,
fatiamento,
acondicionamento
e embaArt.
9º.
O
registro
requeridoCIVIL:
perante
a Secretaria
III -dos
MEMBROS
DA
SOCIEDADE
lagem
produtos
eserá
subprodutos
de
origem
animal. Municipal
de Meio
ambiente
e será
Desenvolvimento
Agropecuário,
através de
Art. 9º.
O registro
requerido perante
a Secretaria Municipal
requerimento
padronizado,
mediante
abertura
processo
admiIII.I - ambiente
Representantes
do Setor
de Comércio
ede
Serviços
de Santa
de Meio
e Desenvolvimento
Agropecuário,
através
de
nistrativo
no Protocolo
Geral
da Prefeitura
de admiSanta
Isabel:
requerimento
padronizado,
mediante
aberturaMunicipal
de processo
Isabel.
Titular:no
Dário
Silveira Arantes
– RG
6.079.791;Municipal de Santa
nistrativo
Protocolo
Geral da
Prefeitura
Art.
10. AFabiano
construção
de Falcone
estabelecimentos,
assim como os já
Suplente:
Durães
– RG 27.783.021-7.
Isabel.
existentes
obedecer
exigências previstas
nos Códigos
Art. 10.deverão
A construção
deasestabelecimentos,
assim
como os de
já
Obras
Posturas
vigentes,
no
Planoprevistas
Diretor
III.IIe -de
Representantes
do Setor
Imobiliário
de SantaEstratégico
Isabel:
existentes
deverão
obedecer
as exigências
nos
Códigos do
de
Município
Santa
Isabel,
no Código
Sanitário
do Estratégico
Estado de São
Titular:
Maria
Fabretti
– no
RG Plano
4.916.169-6;
Obras
e deIsabel
Posturas
vigentes,
Diretor
do
Paulo,
Lei Estadual
nº 10.083,
de 23 de
Setembro
1998,de
e suas
Suplente:
JoséIsabel,
Fabricio
dosCódigo
Santos
–Sanitário
RG
40.793.663-4.
Município
Santa
no
do de
Estado
São
alterações
as Leis de
Proteçãodee Recuperação
aosde
Mananciais
da
Paulo, Lei e,
Estadual
nº 10.083,
23 de Setembro
1998, e suas
Região
São
Paulo,
Leis Estaduais
898/75, 1172/
III.IIIMetropolitana
- Representantes
do CREA:
alterações
e, as Leis dede
Proteção
e Recuperação
aosnºMananciais
da
76
e 9866/97
e outros
Diplomas
Legais
que
venhamnº
constituir
Região
Metropolitana
de São
Paulo,
Leis
Estaduais
898/75, nosso
1172/
Titular:
Orlede
Santos
de Oliveira
– RG
17.415.457-4;
Ordenamento
Jurídico,
tais como:
a que
Específica
da Área
de
76
e 9866/97
outros
Diplomas
Legais
constituir
nosso
Suplente:eAntônio
Aparecido
Pereira
–Lei
RGvenham
7.155.100-1.
Proteção
e Recuperação
dos como:
Mananciais
Jaguari – da
APRM
Ordenamento
Jurídico, tais
a Leido
Específica
ÁreaDO
de
JAGUARI,
preconizada no
artigo
18, da Lei
Estadual
nº 9866,DO
de
Proteção
e Recuperação
dos
Mananciais
do Jaguari
– APRM
III.IV -Representante
da
OAB
-164ª
Subsecção
da Ordem
dos Ad28
de novembro
de 1997.no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
JAGUARI,
preconizada
vogados de Santa
Isabel e Igaratá.
Parágrafo
único.
Qualquer ampliação ou remodelação nos esta28 de
novembro
de 1997.
Titular: Drº. Roberto
José V. Coelho – RG 29.528.785-8;
belecimentos
registrados,
referentes às suas
dependênciasnos
ou insParágrafo
único.
Qualquer
Suplente: Antônio
Barreta deampliação
Siqueira – ou
RGremodelação
23.894.237-5. estatalações, somente
poderão ser
realizadas
apósdependências
aprovação prévia
dos
belecimentos
registrados,
referentes
às suas
ou insprojetos
pelo S.I.M.
talações,
somente
poderão
ser
realizadas
após
aprovação
prévia
dos
III.V–11.
Representantes
de Organização
não
Governamental/
ROTAArt.
Quaisquer
alterações
de fluxo
sanitário,
de produção
e
projetos
pelo
S.I.M.ISABEL
RY
CLUB
DE
SANTA
–
CENTENÁRIO:
capacidade
produtiva, alterações
aprovado no
projeto
inicial para
concessãoe
Art.
11.
Quaisquer
de
fluxo
sanitário,
de
produção
Titular: Antônio
Fabrette
– RG 3.781.945-8;
do
registro,
só podem
ser executadas
após inicial
aprovação
dos
capacidade
produtiva,
aprovado
no projeto
para prévia
concessão
Suplente:
Artur
José
Zenaro Manin
– RG 2.909.458.
novos
projetos
pelo
S.I.M.
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
Art.projetos
12. Satisfeitas
as exigências fixadas para o Registro será
novos
pelo S.I.M.
III.VI - Representantes
das Associações
AmigosDE
de Bairros:
autorizada
pelo
S.I.M. aas
expedição
do fixadas
"TÍTULO
Art.
12.
Satisfeitas
exigências
para oREGISTRO".
Registro será
Titular:
Valter
Alves
Dias
–
RG
110.178;
Art. 13.pelo
O estabelecimento
que interromper
seu
funcionamento
autorizada
S.I.M.
a
expedição
do
"TÍTULO
DE
REGISTRO".
Suplente:superior
Sandra Roncaglia
Chiavaretto só
Platz–
RG 24.449.082-X.
por Art.
espaço
a 12 (doze)
poderá
reiniciar suas
13. O estabelecimento
quemeses,
interromper
seu funcionamento
atividades
mediante
inspeção
prévia
de
todas
suas
dependências,
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
Art. 2º. Conforme
Lei nº. 2.720 de 19 de novembro de 2013, o titular
instalações
e equipamentos.
atividades mediante
inspeção prévia de todas suas dependências,
da pasta
da Secretaria
Municipal de Turismo e Desenvolvimento EconôParágrafo
único.
Quando
instalações e equipamentos. a interrupção do funcionamento ultramico Sr.a 24
Daniel
Alves
de Lucena
é opoderá
Presidente
do presente
conselho.
passar
(vinte
e
quatro)
meses
serdocancelado
o respectivo
Parágrafo único. Quando
a interrupção
funcionamento
ultraregistro,
ao
critério
do
S.I.M.
passar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
Art. 14.
3º.
Secretaria
do Conselho pertencentes
Municipal das aCidades
Art.
de estabelecimentos
mesma
registro,
aoATratando-se
critério
do Executiva
S.I.M.
– COMUCIDADE
será
exercido
pelo
Sr.º
Fábio
da
Silva
Laurindo,
RG
empresa
e
ocorrida
a
cisão,
fusão
ou
reunião
em
grupos,
será
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma
nº. 17.153.702-6.
respeitada,
cada auma,
a classificação
que lheem
couber,
dispenempresa
e para
ocorrida
cisão,
fusão ou reunião
grupos,
será
sando-se
apenas
a construção
isolada de dependências
que possam
respeitada,
para cada
uma, a classificação
que lhe couber,
dispenser
comuns.
sando-se
apenas a construção isolada de dependências que possam
ser comuns.

DECRETOS

Lei Municipal nº 888 de 16/5/75, alterada pea lei nº 1671. de 22/11/90 e Lei 1992. de 14/04/97

30/04/2016
30/03/16

30/03/16
CAPÍTULO II
DA
TRANSFERÊNCIA
DE
REGISTRO
CAPÍTULO II
Art.
15. Nenhum estabelecimento
registrado pode ser vendido
DA TRANSFERÊNCIA
DE REGISTRO
ou arrendado
sem queestabelecimento
concomitantemente
seja feita
Art. 15. Nenhum
registrado
podea competente
ser vendido
transferência
de
responsabilidade
do
registro
para
a nova
empresa.
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita
a competente
§1º.
comprador
seda
negar
apublicação,
promover
Art.No
4º.caso
Este
Decreto
entra ou
emarrendatário
vigor
na data
transferência
de do
responsabilidade
do
registro
para
a sua
nova
empresa.
acom,
transferência,
deve
feita ou
pelo
vendedorem
ou
locador
asser
disposições
contrárias,
oimediata
Decreto
§1º.revogando-se
No caso do
comprador
arrendatário
se especial
negar
a promover
comunicação
escrita
esclarecendo
recusa.
a5.260,
transferência,
deveao
serS.I.M.,
feita
pelo
vendedoros
oumotivos
locadordaimediata
de 12 de
novembro
de 2015.
§2º.
As
empresas
responsáveis
por
estabelecimentos
registrados
comunicação escrita ao S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.
durante
as fases
do processamento
daestabelecimentos
transação
devem
§2º.
As
empresas
responsáveis
por
registrados
Prefeitura
Municipal
de Santa Isabel,
01 de abrilcomercial
de 2016.
notificar
aos
interessados
na
compra
ou
arrendamento
a
situação
em
durante as fases do processamento da transação comercial devem
que
se encontram
em facena
das
exigências
deste regulamento.
notificar
aos interessados
compra
ou arrendamento
Pe. GABRIEL
GONZAGA
BINA a situação em
Enquantoem
a transferência
não se efetuar,
continua responque§3º.
se encontram
face das exigências
deste regulamento.
-PREFEITO
MUNICIPALsável
pelas
irregularidades
que se verifiquem
no estabelecimento
§3º.
Enquanto
a transferência
não se efetuar,
continua respon-a
empresa
em
nome
da
qual
esteja
registrado.
sável pelas irregularidades
que se verifiquem
no estabelecimento a
SIBERI MACHADO
DE OLIVEIRA
§4º. No
doda
vendedor
ou locador
ter feito a comunicação a
empresa
emcaso
nome
qual esteja
registrado.
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
ASSUNTOS
JURÍDICOSque§4º.
se refere
o §1º,
o comprador
ou locatário
não apresentar
dentroa
No caso
doe vendedor
ou locador
ter feito
a comunicação
do
prazo
de
60
(sessenta)
dias
os
documentos
necessários
que seRegistrado
refere o §1º,
e
o
comprador
ou
locatário
não
apresentar
dentroà
e publicadoé suspenso
na Secretaria
o Gabinete,
na data supra.
respectiva
transferência,
o
registro
do
estabelecimento,
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
orespectiva
qual só será
restabelecido
depois de
cumprida
exigência legal.
transferência,
é suspenso
o registro
doaestabelecimento,
MARICÉLIA
DOS
SANTOS
§5º.
Adquirido
o
estabelecimento,
por
compra
ou
arrendamento
o qual só-SECRETÁRIA
será restabelecido
depois de cumprida
a exigência
legal.
MUNICIPAL
DAregistro,
SECRETARIA
dos§5º.
imóveis
e realizada
a transferência
do
a arrendamento
nova empresa
Adquirido
o GERAL
estabelecimento,
por
compra
ou
DE
GABINETEédos
obrigada
a cumprir
todas
as exigênciasdo
formuladas
responsável
imóveis
e realizada
a transferência
registro, aao
nova
empresa
anterior,
prejuízo
de outras
que venham
a ser determinadas.
é obrigadasem
a cumprir
todas
as exigências
formuladas
ao responsável
Art. 16.
O prejuízo
processode
deoutras
transferência
deve aobedecer
no que lhe
anterior,
sem
que venham
ser determinadas.
for aplicável,
mesmode
critério
estabelecido
para o registro.
Art. 16. O ao
processo
transferência
deve obedecer
no que lhe
Nº 5.351,
DEestabelecido
01 DE ABRIL
2016.
TÍTULO III
for DECRETO
aplicável,
ao mesmo
critério
para oDE
registro.
DAS
CONDIÇÕES
HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESTÍTULO
III
Dá nova
composição HIGINÊNICO
ao Conselho Municipal
de DefesaDOS
do Meio
TABELECIMENTOS
DAS
CONDIÇÕES
SANITÁRIA
ESAmbiente
– COMDEMA.
CAPÍTULO
I
TABELECIMENTOS
Pe.FUNCIONAMENTO
GABRIELIGONZAGA BINA,
Prefeito
Municipal de Santa Isabel,
DO
DOS
ESTABELECIMENTOS
CAPÍTULO
Art. FUNCIONAMENTO
17.São
Todo
estabelecimento
ou
local destinado
ao abate,
Estado
de
Paulo,
no uso de suas
legais,
DO
DOSatribuições
ESTABELECIMENTOS
recebimento,
transformação,
elaboração,
preparo,
beneficiamento,
Art. 17. Todo
estabelecimento
ou local
destinado
ao abate,
elaboração,
manipulação,
depósito,
rotulagem,
D E C Rindustrialização,
Etransformação,
T A:
recebimento,
elaboração,
preparo,
beneficiamento,
acondicionamento,
armazenamento
e transporte
de produtos
elaboração, industrialização,
manipulação,
depósito,
rotulagem,e
subprodutos
origem
animal, deverá
o Título
Registro
Art. 1º. Ode
Conselho
Municipal
de Defesa
do Meio
Ambiente
passa ae
acondicionamento,
armazenamento
epossuir
transporte
de de
produtos
emitido
pelode
S.I.M.
ser composto
dos
seguintes
membros,
com
mandato
de 02de
(dois)
anos:
subprodutos
origem
animal,
deverá
possuir
o Título
Registro
Art. 18.
funcionamento dos estabelecimentos industriais e
emitido
peloOS.I.M.
entrepostos
será licenciado
depois de atendido
as normase
MEMBROS
DO EXECUTIVO:
Art.
18. somente
O funcionamento
dos estabelecimentos
industriais
do Plano Diretor
Estratégico
de Santadepois
Isabel ede
legislações
correlatas
entrepostos
somente
será licenciado
atendido as
normas
edoasPlano
seguintes
condições
básicas
e comuns:
I - SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
MEIO
AMBIENTE
E DESENVOLDiretor
Estratégico
de Santa
Isabel
e legislações
correlatas
localizar-se
em pontos
distantes
de fontes produtoras de
AGROPECUÁRIO:
eVIMENTO
asI-seguintes
condições
básicas
e comuns:
odores
indesejáveisem
de pontos
qualquerdistantes
natureza;de fontes produtoras de
I- localizar-se
II-A)ser
instalado,
quando
viável,
no centro do
Titulares:
Walter
Cesar
Ribeiro
- de
RG:preferência
22.102.620-4;
odores
indesejáveis
de
qualquer
natureza;
terreno,
devidamente
cercado
eviável,
afastado
vias17.153.702-6;
públicas
de acordo
II-B)ser
instalado,
quando
dedas
no centro
do
Suplentes:
Fabio
Da Silva
Laurindo
–preferência
RG:
com os
Códigos
de
Obras
e
de
Posturas
vigentes,
dispondo
área
terreno,
devidamente
cercado
e
afastado
das
vias
públicas
dede
acordo
II - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA:
de
circulação
que
permita
a livre –vigentes,
movimentação
de veículos
com
os
de Obras
e de Posturas
dispondo
de área
A) Códigos
Titular:interna
Cássia
Aparecida
Barbosa
RG: 17.749.967-9;
de circulação
transporte,
devendo
em
todas
as
hipóteses
as
operações
de
de
interna
que
permita
a
livre
movimentação
de veículos
B) Suplente: Maria José De Paula Varanda – RG: 14.347.358;
recepção
e expedição
realizar-se
do terreno;
de transporte,
devendo
em todasno
asinterior
hipóteses
as operações de
III – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO:
III- dispor
de fontes
e/ou redesinterior
de abastecimento
recepção
e expedição
realizar-se
do terreno; de água
A) Titular:
Lisete Maria
Da Silvano
– RG 26.744.986-0;
potável,
devendo
ser
anexados
os resultados
de potabilidade por
IIIdispor
deFátima
fontes
e/ouDeredes
abastecimento
B) Suplente:
Duarte
Melo de
– RG
30.973.595-6; de água
laboratório
reconhecido
ou
credenciado
pelo
oficialpor
de
potável, devendo ser anexados os resultados deserviço
potabilidade
análises
e em
volume suficiente
e capaz
de serviço
atenderoficial
todas de
as
laboratório
reconhecido
ou
credenciado
pelo
IV – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE:
necessidades
sanitárias
do
estabelecimento;
análises
e em Elizangela
volume suficiente
e De
capaz
de A.atender
todas as
A) dispor
Titular:
Conceição
Jesus
Nascimento
IVde luz natural
e artificial
abundantes,
devendo RG
ser
necessidades
sanitárias
do estabelecimento;
25.162.602-7;
uniformes
sem
ofuscamento
para
não
ocorrer
alteração
nas
caracIVdispor deTânia
luz natural
eDos
artificial
abundantes,
devendo ser
B) Suplente:
Cristina
Santos
- RG:suficiente
26.831.009-9;
terísticas
dos produtos
deAfonso
ventilação
em
uniformesorganolépticas
sem ofuscamento
para nãoeocorrer
alteração
nas caractodas
as
dependências,
garantindo
o
conforto
térmico,
respeitadas
terísticas
organolépticas
dos produtos
e de ventilação
suficiente em
V – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ASSUNTOS
JURÍDICOS:
as
peculiaridades
de ordem
tecnológica
cabíveis
e também
para a
todas
as dependências,
garantindo
o conforto
térmico,
respeitadas
mantença
de
ambientes
livres
de
fungos,
mofos,
bolores,
gases
as peculiaridades
de ordem
tecnológica
e também para ae
A) Titular: Dr. Lelio
José Crispim
– Rg: cabíveis
15.314.683-7;
outros;
mantença
de
ambientes
livres
de
fungos,
mofos,
bolores, gases e
Suplente:pisos
Dr. Tatiane
Kayoko
Saito – Rg:vedadas,
28.682.477-2;
V-B)possuir
e paredes
e divisórias
lisas, de cor
outros;
clara,
cantos
arredondados
acabamento
liso e impermeável
V-com
possuir
pisos
e paredes com
e divisórias
vedadas,
lisas, de cor
MEMBROSa DO
LEGISLATIVO:
que
limpeza
e higienização,
livres
de trincas,
clara,permitam
com cantosdevida
arredondados
com
acabamento liso
e impermeável
rachaduras,
frestas,
buracos
ou qualquer
outra deformidade
que
que permitam
a devida
limpeza
e higienização,
livres de trincas,
VI
–
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
SANTA
ISABEL
dificulte
ou
torne
impossível
a
devida
higienização
e
que
permita
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade queo
ingresso
de torne
animais
sinantrópicos;
dificulte ou
impossível
a devida higienização e que permita o
A)
Titular:
Anderson
Moreira
Bueno – Rg 24.449.001-6;
VIpossuir
em
todas
as dependências,
em especial área de
ingresso de animais sinantrópicos;
B) Suplente:
Benedito
Paulo
F.resistente
Frúgoli – Rg
3.739.616;
manipulação,
de
material
a umidade
e a vapores,
VIpossuirforro
em
todas
as dependências,
em
especial
área de
construídos
de
modo
a
evitar
o
acúmulo
de
sujeira
e
contaminação,
manipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
de
fácil limpeza
e higienização,
podendo
mesmoe ser
dispensado
construídos
de modo
a evitar o acúmulo
deosujeira
contaminação,
nos
casos
em
que
a
cobertura
proporcionar
perfeita
vedação a
MEMBROS
DA
SOCIEDADE
CIVIL:
de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
entrada
de poeiras,
animais
incluindoperfeita
os sinantrópicos
nos casos
em que sujidades,
a cobertura
proporcionar
vedação ae
entrada de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e
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3
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
VII – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
ARUJÁ
E REGIÃO
AEAAR:
proteção
da saúde–pública.
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
A)aplicados
Titular: Rubens
Barbosa
– Rg 16.352.765;
serão
em todas
as etapas
do processo de produção, nas
B) Suplente:
Gustavo
Manna Cesar
– Rgestabelecimentos
16.775.775-0;
propriedades
rurais,
produção
artesanal,
industriais, meios de manipulação e transporte.
Art.
A Inspeção Sanitária
e Industrial de
de Origem
VIII –3º.
ASSOSSIAÇÃO
DOS OPERADORES
EMProdutos
RECICLAGEM
DE
Animal seráINORGANICOS
exercida pela Secretaria
de Meio Ambiente
MATERIAIS
DE SANTAMunicipal
ISABEL – CATAPAPEL:
e Desenvolvimento Agropecuário, através do Serviço de Inspeção
Municipal
– S.I.M.
e abrange:
A) Titular:
Maria Benedita
De Paula – Rg 23.447.448-8;
IanimaisMaria
destinados
ao De
abate,
seus
produtos,
subprodutos
B)os
Suplente:
Aparecida
Souza
– Rg
30.973.245-1;
e matérias primas;
II- o pescado e seus derivados;
IX – ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES AMADORES DE SANTA
III- o leite e seus derivados;
ISABEL
APASIAN:
IV- –osÁFRICA
ovos e NILO
seus –derivados;
V- o mel de abelha, a cera e seus derivados; e,
A) Titular:
Jair Simão
Ferreira
– Rg 18.282.119-5;
VIos demais
produtos
artesanais
quando autorizados pela
B) Suplente:
Dener Marcos
Passonie–aRg
22.779.493-X;
legislação,
o controle,
a fiscalização
produção.
X – 4º.
ASSOCIAÇÃO
DE PRODUTORES
–
Art.
A Inspeção ISABELENSE
Sanitária e Industrial
de ProdutosRURAIS
de Origem
Animal e os demais produtos Artesanais autorizados pela legislaAIPRO:
ção,Titular:
abrange
ainda:
Lilian
Maria C. Suplicy E Souza – Rg 2.841.297-75;
Ias condições
de higiene
e sanitárias
dos
estabelecimentos
Suplente:
Flavio Henrique
Alves
Barbosa– Rg
40.794.547-7;
registrados;
XI – CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
II- a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição
– CIESP:
das águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
escoamento das águas residuais;
A) Titular: Fabiano Durães Falcome – Rg 27.783.021-7;
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
B) Suplente:
Carmem
De Tommaso
– Rg 36.004.43-1;
IVas fases de
recebimento,
elaboração,
manipulação, preparo,
acondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
XII – ORDEM
DOS
ADVOGADOS
DO BRASIL – OAB
– 164ª SUBprodutos
de origem
animal
e suas matérias-primas,
adicionadas
ou
SECÇÃO
DE SANTA
ISABEL E IGARATÁ:
não de produtos
vegetais;
Titular:
Dr. Reinaldo
Da Silva – Rg
Vo exame
"ante" Martins
e "post-mortem"
dos16.853.158-6;
animais de açougue;
VIa embalagem
e rotulagem
de 9.940.980-X;
produtos e subprodutos, de
Suplente:
Dr. Malaquias
Angelo – Rg
acordo com os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação
Estadual
e demais
normas
e fórmulas
técnicas
Art.Federal
2º. Nos etermos
do parágrafo
único
do artigo
4º da Lei nº
1.068
científicas
aprovadas;
de
21 de agosto
de 1979, com a redação conferida pela Lei nº 2.556,
classificação
produtos
de acordo
com
de 1ºVIIde aoutubro
de 2009,defica
indicadoe àsubprodutos,
servidor municipal
WALTER
os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal
CESAR
RIBEIRO, titular da Carteira de Identidade RG 22.102.620-4,
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas científicas aprovacomo
das; Secretário Executivo do COMDEMA.
Art. 3ºasEste
decreto entra nas
em fontes
vigor naprodutoras
data de sua
publicação, fiVIIImatérias-primas
e intermediárias;
cando
as tecnológicos,
disposições emmicrobiológicos,
contrário, em especial
o Decretoe
IX-revogadas
os exames
histológicos
4.967
de
16
de
maio
de
2014.
químicos das matérias-primas e produtos, quando houver necessidade; e,
Prefeitura
Municipal
de Santa Isabel,
01 de abril
de 2016.
Xos meios
de transportes
de animais
vivos,
dos produtos
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Art. 5º. Os Pe.
servidores
do S.I.M.
portarão Carteira
GABRIEL
GONZAGA
BINA de Identidade
Funcional fornecida
pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
-PREFEITO
MUNICIPALe Desenvolvimento Agropecuário contendo a sigla S.I.M., o número
do prontuário,
nome, fotografia,
cargo e data
de expedição.
SANDRA
YOKO IGARASI
BARBOSA
§1º. É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional
-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIOatividades
profissionais.
§2º. Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
Registrado
e publicado
Gabinete, hora,
na data
supra.as
concedido
o acesso
amplonae Secretaria
irrestrito edoa qualquer
a todas
dependências e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
são mantidos, MARICÉLIA
depositados DOS
e comercializados
produtos e
SANTOS
subprodutos
de origem
animal que
versa este Decreto.
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA SECRETARIA
GERAL DE
Art. 6º. Somente poderão
ser expostos à venda, depositados ou
GABINETEtransportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estadual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
DECRETO
5.352,reembalados,
01 DE ABRIL
DE 2016.
IItenham sidoNo
embalados,
transportados,
importados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no
Dispõe
sobre competente;
suplementação de crédito orçamentário.
referido
serviço
III- tenham sido rotulados segundo as disposições das legislaGABRIEL
çõesPe.
vigentes;
e, GONZAGA BINA, Prefeito Municipal de Santa Isabel,
Estado
São Paulo,
usando
de suas oatribuições
de acordo
IV- de
obedeçam
na sua
composição
padrão delegais,
qualidade
determinado
vigente.
com
a Leinan.legislação
2.814 de 14
de dezembro 2015.

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica a Diretoria de Contabilidade da Prefeitura Municipal,
autorizada a efetuar a suplementação de Credito Orçamentário no valor
de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais) nas seguintes

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
TÍTULO II

DO REGISTRO
DOS ESTABELECIMENTOS INDUScategorias
de Programação:

TRIAIS E ENTREPOSTOS
CAPÍTULO I
I – ORIGEM
DO REGISTRO
04.122002.2002
Manutenção
De oGoverno
e AdministraArt.
7º. Depende– de
registros da
no Sec.
S.I.M.
funcionamento
dos
ção.
seguintes estabelecimentos:
(052 01
110 00) – Material
de Consumo................................
I-3.3.90.30
matadouros
frigoríficos
de bovinos,
suínos, aves e coelhos,
R$ 114.000,00
caprinos
e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
gordurosos,
entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produII – DESTINO
tos de
origem animal
3.3.90.39
(055 01não
110comestíveis;
00) – Outros Serviços de Terceiros –
II- postos de114.000,00
leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
PJ...............R$
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
IIIentrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
I – ORIGEM
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
08.2440015.2501 – Programas de Trabalho
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
3.3.90.39 (192
01 510
00) pela
– Material
de Consunão-alcoólicas,
autorizadas
a produção
legislação;
mo.................................R$
2.000,00
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
II – DESTINO
Art.
8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
3.3.90.39
(197 01
510 00)
Outros Serviços
de Terceiros
–
Isabel
que realizem
trabalhos
de –manipulação,
fatiamento,
acondiPJ................R$embalagem
2.000,00 de produtos e subprodutos de origem
cionamento,
animal devem possuir instalações adequadas para esses procedimentos,
e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
I – ORIGEM
de Inspeção
Municipal
ou demaisdeórgãos
competentes.
08.2440015.2501
– Programas
Trabalho
§1º.
O
registro
será
utilizado
exclusivamente
para ae finalidade
3.3.90.39 (269 01 510 00) – Obras
Instalapara
a
qual
foi
concedido,
sendo
proibida
a
transferência
ou
ções....................................R$ 100,00
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro referido no caput
– DESTINO
desteIIartigo,
os estabelecimentos comerciais que manipulam peque3.3.90.30
(264até0120510.00)
Vencimento por
e Vantagens
Fixas os
–
nas quantidades,
(vinte) –Quilogramas
dia e realizam
PC..............R$
100,00 fatiamento, acondicionamento e embatrabalhos
de manipulação,
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
Art. 9º.
2º. O
Este
Decreto
entra
em vigorperante
na dataa de
sua publicação.
Art.
registro
será
requerido
Secretaria
Municipal
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
requerimento
padronizado,
mediante
Prefeitura Municipal
de Santa
Isabel, abertura
01 de abrildedeprocesso
2016. administrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
Isabel.
Art. 10. A construção
de estabelecimentos,
assim como os já
Pe. GABRIEL
GONZAGA BINA
existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de
-PREFEITO MUNICIPALObras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
CARLOS
ALBERTO
LOPES
alterações e, as Leis
de Proteção
e Recuperação
aos Mananciais da
-SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
FINANÇASRegião Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais
nº 898/75, 1172/
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica da Área de
Proteção
e Recuperação
Mananciais
do Jaguari
APRM
Registrado
e publicadodos
na Secretaria
o Gabinete,
na –data
supra.DO
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
28 de novembro de 1997.
Parágrafo único.
Qualquer ampliação
ou remodelação nos estaMARICÉLIA
DOS SANTOS
belecimentos registrados, referentes às suas dependências ou ins-SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SECRETARIA
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
GERAL DE GABINETEprojetos pelo S.I.M.
Art. 11. Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
novos
projetos pelo
DECRETO
NoS.I.M.
5.353, 01 DE ABRIL DE 2016.
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
autorizada
S.I.M. de
a expedição
do "TÍTULO
DE REGISTRO".
Autorizapelo
a abertura
créditos adicionais
e dá outras
providências.
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
por espaço
superior
a 12 (doze)
poderádereiniciar
suas
Pe. GABRIEL
GONZAGA
BINA, meses,
Prefeito só
Municipal
Santa Isabel,
atividades
mediante
inspeção
prévia
de
todas
suas
dependências,
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, de acordo
instalações e equipamentos.
comParágrafo
a Lei n. 2.814
de 14 de dezembro 2015.
único. Quando a interrupção do funcionamento ultrapassar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
D E CaoR critério
E T A: do S.I.M.
registro,
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma
Art. 1º.e Fica
a Contadoria
Prefeitura
Municipalemdegrupos,
SANTA ISAempresa
ocorrida
a cisão,dafusão
ou reunião
será
BEL, estadopara
de São
termos do art.
40,lheinc.couber,
I do art.
41, e
respeitada,
cadaPaulo,
uma, nos
a classificação
que
dispensando-se
a construção
dependências
que possam
art. 42 daapenas
Lei Federal
4.320/64,isolada
e Lei nº.de2814,
de 14 de dezembro
de
ser
comuns.
2015,
autorizada a abrir Crédito Adicional Suplementar na importância

30/04/2016
30/03/16
CAPÍTULO II

DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
LAZER.
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
01.07.01
ADMINISTRAÇÃO SEL.
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
27.8120038.2025
MANUTENÇÃO
SEC. MUN.
ESPORTE
E
transferência de responsabilidade doDA
registro
para aDE
nova
empresa.
LAZER.
§1º. No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover
3.3.90.39.00(488
05 feita
000.00)
Serviços
de Terceiros
a transferência,
deve ser
peloOutros
vendedor
ou locador
imediataPJ.............R$ escrita
5.218,85
comunicação
ao S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.

§2º. As empresas responsáveis por estabelecimentos registrados
01.08.00
SECRETARIA MUNICIPAL
SERVIÇOS
MUdurante
as fases do processamento
da transaçãoDEcomercial
devem
notificar
aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
NICIPAIS.
que se01.08.01
encontram em MANUTENÇÃO
face das exigências
regulamento.
DOS deste
SERVIÇOS
MUNICIPAIS.
§3º.
Enquanto a transferência
não PONTES,
se efetuar,MUROS,
continua PASS
respon15.4510030.1001
PAVIM. CONST.
E
sável
pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
VIELAS.
empresa
em nome da qual02esteja000.00)
registrado.Obras
4.4.90.51.00(487
e
Instala§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a
ções................................R$ 180.000,00
que se refere o §1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
01.12.00
SECRETARIA
DEestabelecimento,
MEIO AMB. E DErespectiva
transferência,
é suspensoMUNICIPAL
o registro do
AGROP.
oSENVOL
qual só será
restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
01.12.01
ADM. DA SECRET.
MEIOou
AMB.
E DESEN§5º.
Adquirido o estabelecimento,
porDE
compra
arrendamento
VOL.
AGROP..
dos
imóveis
e realizada a transferência do registro, a nova empresa
é obrigada
a cumprir todas
as exigências
formuladas
aoAMB.
responsável
20.1220037.2011
MANUT.
DA SECRET.
DE MEIO
E DEanterior,
sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
SENV. AGROP.
Art.
16. O processo05de000.00)
transferência
obedecer
no que lhe3.3.90.39.00(488
Outrosdeve
Serviços
de Terceiros
for
aplicável, ao mesmo
PJ..............R$
5.157,70critério estabelecido para o registro.
TÍTULO III
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESArt. 2º. O crédito adicional descrito nos art. 1º, será coberto pelo
TABELECIMENTOS
valor
de R$ 190.376,55 (cento e noventa mil e trezentos e setenta e seis
CAPÍTULO I
reais
e cinquenta
e cinco centavos),
sendo
por excesso de arrecadação
DO
FUNCIONAMENTO
DOS
ESTABELECIMENTOS
do Art.
exercício
de
2016
o
valor
de
R$
180.000,00,
do convenioaojunto
do
17. Todo estabelecimento ou local destinado
abate,
estado de São
Paulo, para infraestrutura
município,
e o valor de
recebimento,
transformação,
elaboração,no
preparo,
beneficiamento,
R$ 5.157,70 industrialização,
(cinco mil e cento emanipulação,
cinquenta e sete
e setentarotulagem,
centavos)
elaboração,
depósito,
do rendimento do convenio
CT 1019820-60/2014/MDA
– Ministério
acondicionamento,
armazenamento
e transporte de
produtosdoe
subprodutos
de origem
animal,
possuir
o Título
de Registro
Desenvolvimento
Agrário,
e por deverá
superávit
financeiro
de 2015
o valor
emitido
pelo S.I.M.
de R$ 5.218,85
(cinco mil e duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco
Art. 18.doOrecurso
funcionamento
dos estabelecimentos
centavos)
federal do contrato
038282-69/2012industriais
de aquisiçãoe
entrepostos
somente
será licenciado depois de atendido as normas
de equipamentos
permanentes.
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
e as seguintes condições básicas e comuns:
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
I- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
odores indesejáveis de qualquer natureza;
Este Decreto
entra em
vigorde
na preferência
data de sua publicação.
II-Art.
ser4º.instalado,
quando
viável,
no centro do
terreno, devidamente cercado e afastado das vias públicas de acordo
Prefeitura
Municipal
deeSanta
Isabel, 01
de abril dispondo
de 2016. de área
com os
Códigos
de Obras
de Posturas
vigentes,
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
de transporte, devendo em todas as hipóteses as operações de
recepção e expedição
realizar-seGONZAGA
no interior do
terreno;
Pe. GABRIEL
BINA
III- dispor de fontes
e/ou redes
de abastecimento de água
-PREFEITO
MUNICIPALpotável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
laboratório reconhecido
ou ALBERTO
credenciadoLOPES
pelo serviço oficial de
CARLOS
análises e em volume suficiente e capaz de atender todas as
-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASnecessidades sanitárias do estabelecimento;
IV- dispor de luz natural e artificial abundantes, devendo ser
Registrado
e publicado na para
Secretaria
o Gabinete,
na data
uniformes
sem ofuscamento
não ocorrer
alteração
nassupra.
características organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente em
MARICÉLIA
DOS
SANTOS
todas as dependências,
garantindo
o conforto
térmico, respeitadas
MUNICIPAL
DA SECRETARIA
GERAL
DEa
as-SECRETÁRIA
peculiaridades de
ordem tecnológica
cabíveis e também
para
GABINETEmantença de ambientes livres
de fungos, mofos, bolores, gases e
outros;
V- possuir pisos e paredes e divisórias vedadas, lisas, de cor
clara, com cantos arredondados com acabamento liso e impermeável
que permitam a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
DECRETO Nº 5.354, DE 12 DE ABRIL DE 2016
dificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
ingresso de animais sinantrópicos;
Declara
nulaem
a isenção
e rescinde Termo
de Acordo
AdmiVIpossuir
todas de
as IPTU
dependências,
em especial
área
de
nistrativo que menciona
e dá outras
providências.
manipulação,
forro de material
resistente
a umidade e a vapores,
construídos de modo a evitar o acúmulo de sujeira e contaminação,
Pe.limpeza
GABRIELe GONZAGA
BINA,
PrefeitooMunicipal
de Santa
Isabel,
de fácil
higienização,
podendo
mesmo ser
dispensado
nos
casos
em que
cobertura
proporcionar
perfeita vedação a
Estado
de São
Paulo,a no
uso de suas
atribuições legais,
entrada de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e

de R$ 190.376,55 (cento e noventa mil e trezentos e setenta e seis reais
CONSIDERANDO que o Município celebrou em 18 de fevereiro de
e cinquenta e cinco centavos), consignada no orçamento da despesa
2.004 o Termo de Acordo Administrativo com Francisco Pereira CardoEdição
nº 377 de 30 de
2016 - tiragem:
exemplares
vigente para o corrente exercício, conforme a seguinte
discriminação:
so,março
R.G. nºde21.576.526,
inscrito 1000
no CPF/MF
nº 172.100.628-15, repreProduzido pela Editora M.O.D.A Silva
Editora
jornalística-ME
CNPJ
-10.763.052/000173
sentado por seu filho Donizeti Pereira Cardoso,
R.G. nº 13.816.302,
Rua Abrão Antonio Benedito, inscrito
104 - Igaratá
- Diagramação
- André
Ferreira
PODER EXECUTIVO
no CPF/MF
nº 934.966.488-72,
IsraelLuiz
Pereira
Cardoso e sua esposa
Camargo
Cardoso, respectivamente
Prefeitura
Municipal
de Virgolina
Santa Isabel
- Assessoria
de ImprensaR.G. nº 10.935.134
01.07.00
SECRETARIA MUNINIPAL DE
ESPORTES
E

30/04/2016
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouetros;
R.G. nº 21.843.375, inscrito no CPF/MF nº 399.216.388-15, Valdir PereiraVIICardoso,
nº 6624.258, inscrito
no CPF/MF
nº 607.426.828disporR.G.
de dependências
e instalações
mínimas,
respeitadas
20,
Bernardete aCardoso,
R.G. nºpara
75.435.536,
inscritaindustrialização,
no CPF/MF nº
as finalidades
que se destina,
recebimento,
001.085.398-73,
Olivia Cardoso,
R.G. enºexpedição
12.177.808,
inscrita nocomesCPF/
manipulação, embalagem,
depósito
de produtos
MF
nº 035.655.238-16,
Donizeti
Pereira
R.G. nº
tíveis,
sempre separados,
por meio
de Cardoso,
paredes totais
das13.816.302,
destinadas
inscrito
no CPF/MF
nº 934.966.488-72
e Aparecida de Lourdes Carao preparo
de produtos
não comestíveis;
doso,
R.G.dispor
nº 9.765.381-0,
no CPF/MF nºliso,
300.734.928-17,
VIIIde mesasinscrita
com revestimento
resistente e
proprietários
área de
no Bairro
do Jaguari, neste
Município,
impermeáveldepara
os terras
trabalhos
de manipulação
e preparo
de
objetivando
a cessão
de passagem
de tubulação
de água
captadafácil
na
matérias-primas
e produtos
comestíveis,
de forma
a permitir
Represa
Jaguari comsendo
destino
a Estaçãoasdeconstruídas
Tratamentoem
ETA
2, mee perfeitado
higienização
permitidas
alvenaria
diante
do pagamento
do Imposto Predial e Territorial Urbano –
desde isenção
que devidamente
revestidas;
IPTU,
bem
comode
o fornecimento
gratuito
água, enquanto perdurasse
IXdispor
dependências
para de
a administração,
oficinas, e
odepósitos
uso dessadiversos,
servidão, obrigando
a retirada do
dessa
tubulação
separados,o Município
preferentemente,
corpo
indusao
termo final do uso;
trial;
X- dispor de tanques, caixas, bandejas e quaisquer outros
CONSIDERANDO
que,
o Ministério Público
Estadual,lisa
tomando
corecipientes
de material
impermeável,
de superfície
e de fácil
nhecimento
dessa isenção do IPTU e do respectivo Termo de Acordo,
lavagem e higienização;
instaurou
Inquérito
para apurar
irregularidade,
em
XI – odispor
de Civil
redenºde66/2009,
abastecimento
deaágua
para atender
tese,
desse ajuste, todas
por entender
lesivo ao interesse
público,
por violar
satisfatoriamente
as necessidades
do trabalho
industrial
e as
princípios
básicos da Administra
Pública, como legalidade, moralidade
demais dependências
que necessitem;
e impessoalidade;
XII- dispor de água fria abundante e, quando necessário, de
instalações de vapor e água quente, em todas as dependências de
CONSIDERANDO
que,não
apurado
fatos, o ilustre
do
manipulação
e preparo,
só deosprodutos
comorepresentante
de subprodutos
Ministério
Público oficiante no aludido Inquérito Civil nº 66/2009, houve
não comestíveis;
por XIIIbem determinar,
no curso
desse em
procedimento,
que o Executivo
dispor de rede
de esgotos
todas as dependências,
com
informasse
sobrecoletores
a rescisão
desseaoTermo
de geral
Contrato;
ligação a tubos
e estes
sistema
de escoamento com
retenção de resíduos e corpos flutuantes e dispositivo adequado que
que,
Administração
Municipal
entende
que
eviteCONSIDERANDO
refluxo de odores
e aesta
entrada
de roedores
e outros
animais;
tal termo
contratoconforme
é nulo quanto
aos direitos
e obrigações
ali pactua-e
XIV-dedispor,
legislação
específica,
de vestiários
dos,
porquanto,
como cediço,
somente através
de lei de
específica
poderia
instalações
sanitárias
adequadamente
instaladas,
dimensões
e em
haver,
emproporcional
tese, autorização
de isenção
do IPTU,separadamente
desde que atendido
número
ao pessoal,
instaladas
para
ocada
interesse
público;
no caso
vertente,
houve nítida transgressão
da lei,
sexo, com
acesso
indireto
as dependências
industriais, quando
com
consequências
ferimento dos princípios aludidos pelo digno órlocalizadas
em seude
corpo;
gão XV
do Ministério
seja, legalidade,
moralidade
e impesso– possuirPúblico,
janelasqual
e portas
providas de
telas milimétricas;
alidade,
no art. 37,
“caput”, da de
Constituição
XVI-insculpidos,
possuir, dentre
quandooutros,
necessário,
instalações
frio com
Federal;
câmaras e antecâmaras que se fizerem necessárias, em número e área
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
CONSIDERANDO,
finalmente, necessário
que, pelo princípio
constitucional
XVIIdispor de equipamento
e adequado
aos trabada
autotutela,
cabeosao
Municípiodarever
os seus
atos, rescindindo
lhos,
obedecidos
princípios
técnica
industrial
e facilidadeou
de
revogando
aqueles
que,facultativo
notoriamente,
vão de encontro aos
princípios
higienização,
sendo
o aproveitamento
e preparo
de
insculpidos
no não
art. 37
da Constituição Federal, bem como aqueles que
subprodutos
comestíveis;
violem
as leis
e atos
regulares
deste País,
se apresenta
o caso
XIIIdispor,
quando
necessário,
decomo
equipamento
gerador
de
vertente,
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
instalado em dependência externa;
D E Cdispor
R E T A:
XIXde dependências para armazenamento de combustível usado na produção de vapor, de acordo com as legislações
Art. 1º. Fica declarada nula de pleno direito a isenção de Imposto
vigentes;
Predial
Territorial
– IPTU
concedida
pelo
Município através
do
XX-e dispor
deUrbano
depósitos
adequados
para
ingredientes,
embalaTermo
de Contrato Administrativo
celebrado
gens, continentes,
materiais ouExtrajudicial
produtos de
limpeza;com
e, o senhor
Francisco
Cardoso e outros,
de 18equipamento
de fevereiro de
XXI- Pereira
o estabelecimento
que em
nãodata
possuir
de
2004
e, por consequência,
o aludido Termo
de Contrato,deverá
retroaproveitamento
e preparorescinde
de subprodutos
não comestíveis
agindo
os seus
efeitosrejeitos
à data da
dar destino
a estes
decelebração.
forma não causadora de poluição
ambiental, de acordo com as legislações vigentes.
Art. 2º. Determina
Secretariao emprego
Municipal de
de utensílios
Administração
e FiParágrafo
único. Éa proibido
em geral,
nanças,
através
da Diretoria
de Tributação,
efetueequipamentos
os lançamentose
tais como:
gamelas,
bandejas,
mesas, que
tanques,
de
IPTUcom
concernentes
ao imóvel,
no período
constatado de
outros,
ângulosidades
ou frestas,
confeccionados
emisenção,
material
inclusive
pagamento
à conta
consumo
depermita
água fornecida
rústico oueventual
qualquer
outro material
ou de
forma
que não
perfeita
nesse
período.
higienização.
Art.19. Nos locais em que se fabriquem, beneficiem, preparem
Art. 3º. Este Decreto
entra em
vigor na data da
publicação.
ou acondicionem
produtos
e subprodutos
de sua
origem
animal, é
proibido terem em depósito substâncias nocivas à saúde ou que
Prefeitura
de Santa
Isabel,
12 de ou
abril
de 2016.o produto.
possam
servirMunicipal
para alterar,
adulterar,
fraudar
falsificar
CAPÍTULO II
Pe. GABRIEL
GONZAGA BINA
DA HIGIENE
DOS ESTABELECIMENTOS
MUNICIPALArt. 20. Todas-PREFEITO
as dependências
e equipamentos dos estabele-

cimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
SIBERI
MACHADO
DE OLIVEIRA
durante e após
a realização
dos trabalhos
de rotina e industriais,
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
ASSUNTOS
JURÍDICOSdando-se o devido destino às águas servidas e residuais,
de acordo
com a legislação ambiental pertinente, em especial, a Lei CompleALBERTOdeLOPES
mentar nº 173, CARLOS
de 19 de Dezembro
2014, Código de Meio
- SECRETÁRIO
DE FINANÇAS –
Ambiente
de Santa IsabelMUNICIPAL
e seus regulamentos.
Art.21. 0s maquinários, carros, tanques, vagonetes, caixas,
Registrada
publicadaena
Secretaria
do Gabinete,
na data supra.
mesas,
demaisemateriais
utensílios
serão
convenientemente
marcados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
MARICÉLIA
DOS SANTOS
comestíveis e os usados
no transporte
ou depósito de produtos não
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DAalimentação
SECRETARIA
GERAL
DE
comestíveis, ou ainda utilizados na
de animais,
usandoGABINETE-e NÃO COMESTÍVEIS.
se as denominações COMESTÍVEIS
Art. 22. As instalações, equipamentos, móveis, utensílios e
maquinários devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
utensílios
utilizados
indústria,
serABRIL
lavados diariamente
DECRETO
Nºna
5.355,
DEdevem
12 DE
DE 2016 ou
quantas vezes forem necessárias para mantença das condições
higiênico-sanitárias,
sendodeobrigatório
o uso Termo
de produtos
saneantes
Declara nula a isenção
IPTU e rescinde
de Acordo
Admienistrativo
domissanitários
devidamente
nos órgãos competenque menciona
e dá outrasregistrados
providências.
tes.
Art.
24. Os estabelecimentos
todasMunicipal
as dependências
Pe. GABRIEL
GONZAGA BINA,em
Prefeito
de Santa devem
Isabel,
ser
mantidos
sinantrópicos
quaisquer outros
Estado
de Sãolivres
Paulo,de
noanimais
uso de suas
atribuições ou
legais,
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
a desinsetização
e desratização
somentecelebrou
poderá em
ser realizado
por
CONSIDERANDO
que o Município
15 de março
empresa
e devidamente
registrada
ou licenciada
no
de 2004 oespecializada
Termo de Acordo
Administrativo
com Antonio
de Alcântara
órgão
Rosa, competente.
brasileiro, casado, aposentado, inscrito no C.P.F. (MF) sob nº
Art.25. Todoresidente
manipulador
deve atender
obrigatoriamente
o que
225.458.168-68,
e domiciliado
à Rua
Prefeito José Basílio
consta
em Portaria
demais
legislações
vigentes
que
se referede
ao
Alvarenga,
n º 193,e nesta
cidade
de Santa
Isabel,no
SP,
possuidor
asseio
e estética,
uniformes,
de EPI’s,neste
higienização
antissepsia
uma área
de terras
no Bairro uso
do Jaguari,
Município,e objetivando
das
mãos de
e condutas
a manipulação.
a cessão
passagemdurante
de tubulação
de água captada na Represa do
Art. com
26. destino
O pessoal
que de
manipula
produtos
condenados
ou
Jaguari
a Estação
Tratamento
ETA 2, mediante
isenção
trabalhe
em necrópsias
obrigado
a desinfetar
mãos,
instrudo pagamento
do Impostofica
Predial
e Territorial
Urbano as
– IPTU
pela
cesmentos
e vestuários,
são de passagem,
bem com
comoantissépticos
o fornecimentoapropriados.
gratuito de água, enquanArt. 27. oÉ uso
proibido
refeições
em qualquer
dependência
ou
to perdurar
dessafazer
servidão,
obrigando-se
o Município
a retirada
dessa
tubulação
termo final
do tanto,
uso; bem como manter produtos,
área
que
não sejaaodestinada
para
objetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencentes àCONSIDERANDO
finalidade da dependência
em que Público
se encontrarem.
que, o Ministério
Estadual, tomando
conhecimento
dessa isenção
de IPTU
e do erespectivo
Termo
de AcorArt. 28. É proibido
empregar
na coleta
embalagem
de matériasdo, instaurou
o Inquérito
Civilnanºalimentação
66/2009, para
apurar avasilhames
irregularidade
primas
e produtos
usados
humana,
de
desse latão,
ajuste,zinco,
por entender
lesivo aocom
interesse
público,
porquanto
viola,
cobre,
barro, estanho
liga que
contenha
mais de
2%
em tese,
daou
Administração
Pública,
como legalidade,
(dois
porprincípios
cento) debásicos
chumbo
que apresente
estanhagem
defeitumoralidade
e impessoalidade;
osa,
ou qualquer
utensílio que, pela forma e composição, possa
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
CONSIDERANDO
apurado
os fatos,oo ilustre
representante do
Art.
29. Em caso que,
algum
é permitido
acondicionamento
de
Ministério Público eoficiante
no destinados
aludido Inquérito
Civil nº 66/2009,
houve
matérias-primas
produtos
a alimentação
humana
em
por bemrecipientes
determinar,ou
nocontinentes
curso desse que
procedimento
que o Executivo
incarros,
tenham servido
para produformasse
sobre a rescisão desse Termo de Contrato;
tos
não comestíveis.
Art. 30. O S.I.M. poderá exigir em qualquer ocasião, desde que
CONSIDERANDO
que, esta Administração
que
julgue
necessário, a execução
de quaisquerMunicipal
medidasentende
higiênicotal termo de
contrato
é nulo quanto áreas
aos direitos
e obrigações
ali pactuasanitárias
nos
estabelecimentos,
de interesse,
suas dependêndos,eporquanto,
cias
anexos. como cediço, somente através de lei específica poderia
haver,
em tese,
TÍTULO
IVautorização de isenção do IPTU, desde que atendido
o interesse
público; no caso vertente,
houve nítida transgressão da lei,
DA CLASSIFICAÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS
comCAPÍTULO
consequências
I de ferimento dos princípios aludidos pelo digno órgãoDOS
do Ministério
Público, qual seja, legalidade,
moralidade
e impessoESTABELECIMENTOS
DE CARNES
E DERIVADOS
alidade,
insculpidos,
dentre outros, de
no carnes
art. 37, e“caput”,
da Constituição
Art. 31.
Os estabelecimentos
derivados
são classiFederal;em:
ficados
I- matadouro-frigorífico de bovinos;
CONSIDERANDO,
finalmente,
que, pelo princípio constitucional
IImatadouro-frigorífico
de suínos;
da IIIautotutela,
cabe ao Município
seus atos, rescindindo ou
matadouro-frigorífico
derever
aves os
e coelhos;
revogando
aqueles que, notoriamente,
vão dee encontro
IV- matadouro-frigorífico
de caprinos
ovinos; aos princípios
declinados
no art. 37 da Constituição
Federal,
bem como aqueles que
V- matadouro-frigorífico
de bovinos
e suínos;
violem
leis e de
atos
regulares deste País, como se apresenta o caso
VI-as
fábrica
conservas;
vertente,
VII- fábrica de produtos gordurosos;
VIII- fábrica de produtos derivados não comestíveis;
D Eentrepostos
C R E T A: de carnes e derivados;
IXX- charqueadas.
Art. Entende-se
1º. Fica declarada
nula de pleno direito a isenção
de Imposto
§1º.
por "matadouro-frigorífico"
o estabelecimento
Predial e Territorial
Urbano
– IPTU completas
concedida pelo
Município através
industrial,
dotado de
instalações
e equipamentos
adedo Termo
deo abate,
Contrato
Administrativo
Extrajudicial
celebrado
com o
quados
para
manipulação,
elaboração,
preparo
e conservasenhor
DEaçougue,
ALCÂNTARA
ROSA,
no CPF/MF
nº
ção
dasANTONIO
espécies de
podendo
ouinscrito
não dispor
de salasob
anexa
225.458.168-68,
em data
de 15 de
marçoinstalações
de 2.004 e,depor
consequênpara
industrialização
e, deverá
possuir
frio
industrial
cia, rescinde o aludido Termo de Contrato, retroagindo os seus efeitos
adequadas.
à data
celebração.por "fábrica de conservas" o estabelecimento
§2º.daEntende-se
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
Art.matança
2º. Determina
Municipaldos
decasos
Administração
e Fisala de
anexa,àeSecretaria
que em qualquer
seja dotada
de
nanças, através
de Tributação,
quee efetue
os lançamentos
instalações
de da
frioDiretoria
industrial
adequadas
aparelhagem
para o
de IPTU de
concernentes
ao não
imóvel,
no período constatado de isenção,
preparo
subprodutos
comestíveis.
inclusive
eventual pagamento
à conta
de consumo
de água fornecida
§3º. Entende-se
por "fábrica
de produtos
gordurosos"
o estabenesse período.
lecimento
destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, excluída a manteiga, adicionadas ou não de matérias primas de origem
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
vegetal.
§4º. Entende-se por "fábrica de produtos derivados não comesPrefeitura
Municipal deque
Santa
Isabel, 12
de abril de 2016.e resíduos
tíveis"
o estabelecimento
manipula
matérias-primas
de animais de várias procedências, para o preparo exclusivo de
Pe. GABRIEL
GONZAGA
BINA
produtos utilizados
na alimentação
não humana.
-PREFEITO
MUNICIPAL§5º. Entende-se
por "entreposto
de carnes e derivados" o
estabelecimento destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
MACHADO
DE OLIVEIRA
conservação, SIBERI
acondicionamento,
e distribuição
de carnes frescas e
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DEdas
ASSUNTOS
JURÍDICOSderivados
resfriados
ou congelados
diversas espécies
de açougue e outros produtos animais.
CARLOS
ALBERTO
LOPES
§6º. Entende-se
por "charqueada"
o estabelecimento
que produ- SECRETÁRIO
MUNICIPALde
DE
FINANÇAS
– para
za charque,
dispondo obrigatoriamente
instalações
próprias
o aproveitamento integral e perfeito de todas as matérias-primas.
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
Registrada
e publicada na Secretaria
do Gabinete,
na data
supra.
a base
óssea correspondente
e que procede
dos animais
abatidos
sobre inspeção veterinária.
MARICÉLIA
DOS SANTOS
§1º. Quando destinada
à elaboração
de conservas em geral, por
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DAentender
SECRETARIA
DE
"carne"
(matéria-prima)
devem-se
as massasGERAL
musculares
GABINETEdespojadas de gordura, aponeuroses,
vasos, gânglios, tendões e
ossos.
§2°. Considera-se "miúdos" os órgãos e vísceras dos animais de
açougue, usados na alimentação humana, além dos pés, mãos e
DECRETO Nº 5.356, DE 19 DE ABRIL DE 2016
cauda.
Art. 33. O animal abatido, formado das massas musculares e
o uso de
público
que menciona
a título
precário
e dáe
ossos,Autoriza
desprovido
debem
cabeça,
mocotós,
cauda,
couro,
órgãos
outras providências.
vísceras
torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
a "carcaça".
Pe.Nos
GABRIEL
GONZAGA
BINA,
Municipal
de que
Santa
Isabel,
§1º.
suínos,
para efeito
dePrefeito
reinspeção,
desde
venham
Estado de São Paulo,
usando das certificados
atribuições que
conferidas
acompanhados
dos respectivos
desão
inspeção,
as pelos
suas
artigos 101
e 118,ou
§ 4º
daincluir
Lei Orgânica
docabeça
Município,
e;
carcaças
podem
não
o couro
e pés.
§2°. A "carcaça" dividida ao longo da coluna vertebral dá as
D Ecarcaças"
C R E T A:
"meias
que, subdivididas por um corte entre duas costelas,
dão os "quartos" anteriores ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
Art.34.
1º. A
Fica
autorizado
o uso da
Praça da "subproduto"
Bandeira, no espaço
Art.
simples
designação
"produto",
"mercompreendido
entre a Rua
João Pessoa,
Avenida
Manoel
Salles
cadoria"
ou "gêneros”,
significa
para efeito
legais,
que F.seC.trata
de
até a Rua
Monte Serrat
– centro,
SantaDecreto.
Isabel/SP, nos dias 21 a 24 de
produto
previsto
no artigo
3º, deste
abril
de 2016,
Seção
I pela empresa: LBC MARKETING EIRELI - ME, CNPJ/MF
23.341.782/0001-57,
com
na Avenida Amador
Bueno
da Veiga,
Do Funcionamento
de sede
Estabelecimentos
de Carnes
e Derivados
3.491
de França – SÃO
– CEP devem
03653Art.– Bairro
35. OsPenha
estabelecimentos
de PAULO
carnes(capital)
e derivados
000, representada
pelocondições,
Sr. LEONARDO
BRAGA
CORDEIRO,
satisfazer
as seguintes
além das
comuns
para todosRG
os
28.004.529-3 e CPF/MF 278.265.288-52, residente e domiciliado no
estabelecimentos:
endereço
supra
mencionado,
nº 2091.1464
2091.1480
I- serem
localizados
emcom
áreatelefone
em área
aprovada epelo
Plano
(fixo) e celular
942903742,
emailIsabel,
leonardo.cordeiro@lbcmarketing.com.
Diretor
Estratégico
de Santa
afastado dos limites das vias
br e arenafoodtruck@yahoo.com.br
o Evento
FOOD vigentes,
TRUCK a
públicas
de acordo com os Códigospara
de Obras
e deda
Posturas
ser realizado
entrada
franca,dedesde
que que
apresentados
os devidos
dispondo
de pécom
direito
nas salas
matança
permita a instalação
alvarás
e documentos
necessários à de
realização
do aérea,
evento.numa altura
dos
equipamentos,
principalmente
trilhagem
adequada à manipulação das carcaças higienicamente, e demais
Art. 2º. É de exclusiva responsabilidade da empresa LBC MARKEmatérias-primas;
TING
- EIRELI
seu representante
ocorrência,
II- EIRELI
dispor de
currais- ME
e/oue pocilgas
cobertas qualquer
convenientemente
seja de que natureza
for, inclusive
os danos de ordem físico, material ou
pavimentadas
e providas
de bebedouros;
moral
decorrer
do prazo da autorização.
III-observado
dispor, nonocaso
de estabelecimento
de abate, de meios que
possibilitem a lavagem e a desinfecção dos veículos utilizados nos
Art. 3º. Ados
presente
autorização
intransferível,
feita a título precário
transportes
animais,
segundoélegislação
vigente;
e pelo
acima
mencionado.
IV–prazo
dispor
de locais
apropriados para separação e isolamento
de animais doentes;
4º. Este
entraaem
vigor na data
sua publicação. de
V-Art.
dispor,
de Decreto
acordo com
classificação
doda
estabelecimento,
dependências de matança suficientemente amplas para permitir o
Prefeitura
Municipal dedas
Santa
Isabel, 19operações,
de abril de 2016.
normal
desenvolvimento
respectivas
com dispositivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e
Pe. evitem
GABRIEL
GONZAGA
BINA dos operários
preferencialmente
contato
manual direto
-PREFEITO
MUNICIPALdurante a movimentação
das mesmas;
VI- dispor, nos estabelecimentos de abate, de dependências para
SIBERI
MACHADO
DE OLIVEIRA
o esvaziamento
e limpeza
dos estômagos
e intestinos, a manipula-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE ASSUNTOS
JURÍDICOSção
de cabeças e línguas
e das demais
vísceras comestíveis;
VII- dispor, de acordo com este Decreto, de graxaria para o
CARLOS
ALBERTO
LOPES
aproveitamento de
matérias-primas
gordurosas
e subprodutos não
- SECRETÁRIO
MUNICIPAL
FINANÇAS
–
comestíveis,
de câmaras frias,
de sala de DE
desossa,
de dependências
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
conservas, de depósito e salga de couros, de salga e ressalga e secagem
Registrada
e publicada
na Secretaria
Gabinete, na
data
supra.
de carne,
de depósito
de subprodutos
nãodo
comestíveis
e de
depósitos
diversos, proporcionais à capacidade do estabelecimento;
SANTOS
VIII- dispor deMARICÉLIA
equipamento DOS
completo
e adequado, tais como:
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DAestrados,
SECRETARIA
GERAL DE
plataformas,
mesas,
carros, caixas,
pias, esterilizadores,
GABINETEe outros utilizados em quaisquer
das fábricas de recebimento e
industrialização da matéria-prima e do preparo de produtos, em
número suficiente e construídos com material que permita fácil e
perfeita higienização;
DECRETO
Nº 5.357, DE
19 DE ABRIL
DE 2016 de
IX- possuir dependências
específicas
para higienização
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros comAlteradea acordo
Composição
Conselho Municipal
dos Direitos da Crianponentes
com do
a finalidade
do estabelecimento;
ça Xe dodispor
Adolescente.
de equipamento gerador de vapor ou similar com
capacidade suficiente para as necessidades do estabelecimento, bem
GONZAGA
Prefeito
Municipal
de Santa Isabel,
comoPe.
de GABRIEL
instalações
de vaporBINA,
de água
em todas
as dependências
de
Estado de Sãoe industrialização.
Paulo, usando de suas atribuições legais,
manipulação
§1º. Os estabelecimentos destinados ao abate de AVES e
D E C Rdevem
E T A: satisfazer as seguintes condições específicas:
COELHOS
I) dispor de plataforma coberta para recepção dos animais,
Art. 1º.dos
Ficam
nomeados
os seguintes
membrosdireta
para comporem
protegida
ventos
dominantes
da incidência
dos raios
o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOsolares;
LESCENTE,
dispõe que
a Leipermita
nº 1.751,
de 18 as
deoperações
dezembro de
de
II) dispor conforme
de mecanismo
realizar
1.991, alterada
Lei nº 2.024,
de 28 de
de “toilete”
1998: com as
sangria,
esfola,pela
evisceração
e preparo
dejaneiro
carcaça
aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
REPRESENTANTES
DO PODER
PÚBLICO:para a operação de
III)
dispor de dependências
exclusivas
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idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como,
os padrões de
qualidade,DE
conformidade
SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO:e segurança higiênica,
sanitária
e
tecnológica
dos
produtos
na
Titular: ELZA MARIA DO CARMOagropecuários
MARCONDESe serviços
– RG n°.
área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
11.365.940-4
proteção
da saúde
pública.
Suplente:
ÂNGELA
APARECIDA DE OLIVEIRA BATISTA – RG nº.
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
23.894.271-5
serão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
propriedades
rurais,
produção
estabelecimentos
SECRETARIA
MUNICIPAL
DEartesanal,
ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃOindusSOtriais,
meios
de
manipulação
e
transporte.
CIAL:
Art.
3º. AMARILU
InspeçãoSUEMI
Sanitária
e Industrial de
Produtos–de RG
Origem
Titular:
MATSUKURA
CAMPOS
nº
Animal
será
exercida
pela
Secretaria
Municipal
de
Meio
Ambiente
35.119.439-3
e Desenvolvimento
Agropecuário,
do Serviço de
Suplente: MARIANA
FERREIRAatravés
DE CAMARGO
– Inspeção
RG nº.
Municipal
–
S.I.M.
e
abrange:
35.209.472-2
I- os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos
e matérias
primas;
REPRESENTANTES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
IIo pescado
e seus PIROLA
derivados;
Titular:
WANDERLEY
– RG nº. 13.276.817-3
IIIo
leite
e
seus
derivados;
Suplente: ROSEMARI APARECIDA EVANGELISTA – RG nº.
IV- os ovos e seus derivados;
18.654.922
V- o mel de abelha, a cera e seus derivados; e,
VIos demais produtos
artesanais quando
autorizados pela
REPRESENTANTES
DA ASSESSORIA
JURÍDICA:
legislação,
o
controle,
a
fiscalização
e
a
produção.
Titular: REBECCA DE SOUZA CARVALHO – RG nº. 41.077.183-1
Art.
4º. A Inspeção
e Industrial
Produtos
Suplente:
PATRÍCIASanitária
FONSECA
BEZERRAdeDA
SILVA de
– Origem
RG nº.
Animal
e
os
demais
produtos
Artesanais
autorizados
pela
legisla30.973.342-X
ção, abrange ainda:
Ias condições de higiene
e sanitárias
dos estabelecimentos
REPRESENTANTES
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ESPORregistrados;
TES
E LAZER:
IIa captação,
canalização,
depósito,
tratamento e distribuição
Titular:
ANDREAS
MAYER – RG
nº. 15.314.687-4
das Suplente:
águas de MARCOS
abastecimento
bemDA
como
a captação,
distribuição e
ANTÔNIO
SILVA
– RG nº. 28.784.315-4
escoamento das águas residuais;
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
IVas fases de recebimento,
elaboração,
REPRESENTANTES
DA SOCIDADE
CIVIL:manipulação, preparo,
acondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
produtos
de origemCULTURAL,
animal e suas
matérias-primas,
adicionadas
ou
ASSOCIAÇÃO
ARTES,
LAZER, EDUCAÇÃO,
DANnão ESPORTE
de produtos
vegetais;
ÇA,
E ENTRETENIMENTOS
- ACALEDEE:
Vo exame
"ante" eFERREIRA
"post-mortem"
dos animais
de açougue;
Titular:
ROBERTA
NUNES
MINEIRO–
RG nº.
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
27.783.349-8
acordo
com os
tipos eXAVIER
padrões
Decreto, na LegisSuplente:
MAGDA
DEprevistos
LIMA– RGneste
nº. 29.367.185-0
lação Federal e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
científicas aprovadas;
VIIa classificação
de produtos
LIONS
CLUBE DE SANTA
ISABEL:e subprodutos, de acordo com
os tipos
e padrões
previstos
neste
Decreto, na
Legislação
Federal
Titular:
EDUARDO
RICARDO
DENECKER
– RG
nº. V-064838-9
e Estadual
e demais
normas
e fórmulas
técnicas
aprovaSuplente:
SILVÉRIO
JOSÉ
CHICARINO
DAcientíficas
SILVA – RG
nº.
das;
10.380.892-9
VIII- as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias;
IXos examesAFRO-BRASILEIRA
tecnológicos, microbiológicos,
histológicos
ASSOCIAÇÃO
NOSSA SENHORA
APARECI-e
químicos das matérias-primas e produtos, quando houver necessiDA:
dade;
e, JOSÉ FRANCISCO BARBOSA – RG nº. 16.353.097-x
Titular:
Xos meios
de transportes
animais
dos produtos
Suplente:
CAROLINE
ALVES DAdeSILVA
– RGvivos,
nº. 48.988.062-9
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Art.
5º.filantrópico
Os servidores
do S.I.M.
portarão Carteira de Identidade
núcleo
palácio
da fraternidade:
Funcional
pela Secretaria
de Meio Ambiente
Titular: fornecida
ELIENE SANTOS
GIUDILLIMunicipal
– RG nº. 21.843.245-8
e Desenvolvimento
Agropecuário
S.I.M.,
o número
Suplente: ILZA SOUZA
DUARTEcontendo
GARCIA –a sigla
RG nº.
23.371.846-1
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
§1º.
É obrigatória
a prévia
apresentação
de Identidade Funcional
PAROQUIA
NOSSA
SENHORA
APARECIDA:
sempre
que
o servidor
do MALAGRES
S.I.M. estiver
Titular:
JORGE
PEREIRA
– RGdesempenhando
nº. 12.719.319-4 suas
atividades
profissionais.
Suplente:
ROSANGELA SUPERTI – RG nº. 18.282.001-4.
§2º. Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
concedido
o acesso
amplo
e irrestrito
e a qualquer
hora, em
a todas
Art. 2º. O
mandato
do presente
Conselho
encerrar-se-á
31 deas
dependências
e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
dezembro
de 2016.
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
são Art.
mantidos,
depositados
comercializados
3º. Este Decreto
entra eme vigor
na data de sua produtos
publicação,e
subprodutos
de origem
animal que
versa este
ficando
revogadas
as disposições
contrárias,
em Decreto.
especial o Decreto
Art.
poderão
5.343
de6º.
24 Somente
de março de
2016. ser expostos à venda, depositados ou
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
Itenham Municipal
sido previamente
registrados
órgão
federal, estaPrefeitura
de Santa Isabel,
19 de no
abril
de 2016.
dual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
II- tenham sido
transportados, imporPe. embalados,
GABRIEL reembalados,
GONZAGA BINA
tados ou vendidos -PREFEITO
por estabelecimentos
sob regime de inspeção no
MUNICIPALreferido serviço competente;
III- tenham
sido rotulados
segundo as disposições
das legislaJOÃO
DE DEUS
DE VASCONCELLOS
FERREIRA
ções
vigentes; e, MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PRO-SECRETÁRIO
IV- obedeçam na sua
composição
o padrão de qualidade deterMOÇÃO
SOCIALminado na legislação vigente.
Registrada e publicada na Secretaria do Gabinete, na data supra.
MARICÉLIA DOS SANTOS
-SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE-

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
TÍTULO II
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSDECRETO
No 5.358, 19 DE ABRIL DE 2016
TRIAIS
E ENTREPOSTOS
CAPÍTULO I
Altera
a composição do Decreto nº. 5.348, de 29 de março de 2016
DO
REGISTRO
da Comissão
de Urbanização
e Legalização
– COMUL.
Art. 7º. Depende
de registros
no S.I.M.
o funcionamento dos
seguintes estabelecimentos:
GABRIEL GONZAGA
BINA,
Prefeito Municipal
de Santa
Isabel,
I-Pe.
matadouros
frigoríficos
de bovinos,
suínos, aves
e coelhos,
Estado dee São
Paulo,
no usoespécies
de suas atribuições
legais,
em especial
caprinos
ovinos
e demais
devidamente
aprovadas
para
Lei Federal
nº 8.666, defábricas
21 de junho
de 1993
oaquelas
abate, conferidas
fábricas depela
conservas,
charqueadas,
de produtos
e suas alterações;
gordurosos,
entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produtos de origem animal não comestíveis;
D Epostos
C R Ede
T A:leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
IIbeneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
Art.1º.
A COMISSÃO
DE URBANIZAÇÃO
LEGALIZAÇÃO
– COIIIentrepostos
de pescado
e fábricas deEconservas
de pescado;
MUL,
através do
Decreto nº
de 29derivados
de março de
de ervas,
2016,
IV-criada
entrepostos
e fábricas
de5.348,
produtos
passará a ser composta
membros:
condimentos,
vegetais,pelos
frutasseguintes
e as bebidas
artesanais, alcoólicas e
I - Representantes
Titulares
e Suplentes
Administração Muninão-alcoólicas,
autorizadas
a produção
pelada
legislação;
cipal:
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
Aparecido
Donisete Garcia Manoel
- Titular;do Município de Santa
Art.
8º. Os estabelecimentos
comerciais
Priscila
Borsos detrabalhos
Oliveira -de
Titular;
Isabel
que realizem
manipulação, fatiamento, acondiMaria Ester
de Barros Jesus
Lima - Titular;
cionamento,
embalagem
de produtos
e subprodutos de origem
Fábio
da Silva
Laurindo
- Suplente;
animal
devem
possuir
instalações
adequadas para esses procediMarcos
Paulo Sampaio
- Suplente;
e,
mentos,
e estarem
devidamente
regulamentados
perante o Serviço
Lélio JoséMunicipal
Crespim - Suplente.
de Inspeção
ou demais órgãos competentes.
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
Titular esendo
Suplente
da Câmara
Municipal: ou
paraIIa– Representantes
qual foi concedido,
proibida
a transferência
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
Vereador
Maurício
Donizeti
Platz – Titular;
e, referido no caput
§2º.
Poderão
requerer
a dispensa
do registro
Roberto Almeida
Fontes - que
Suplente.
desteVereador
artigo, osEdson
estabelecimentos
comerciais
manipulam pequenas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
III – Representantes
Titular
e Suplente
da Ordem dos Advogados
trabalhos
de manipulação,
fatiamento,
acondicionamento
e embado
Brasil:
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
Dr. João
Paulo Mineiro
– OAB/SP 237.565;
e,
de Meio
ambiente
e Desenvolvimento
Agropecuário,
através de
Dr. Marcelopadronizado,
Antonio Alves mediante
de Mirandaabertura
– OAB/SP
requerimento
de154.990.
processo administrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
IV – Representantes Titular e Suplente dos Arquitetos e EngenheiIsabel.
ros:Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
Luciana
Barbosaobedecer
Marchinias
– CAU
nº a19208-2;
e, nos Códigos de
existentes
deverão
exigências
previstas
Rubens
Barbosa
–
CREA
nº
5062055093.
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
V -Lei
Representantes
Paulo,
Estadual nº Titulares
10.083, da
de Comunidade:
23 de Setembro de 1998, e suas
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
Marcelo
Augusto Platz;
Região
Metropolitana
de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
Rosa de eOliveira
e, Legais que venham constituir nosso
76 e 9866/97
outros Silva;
Diplomas
Severino
Francisco
Souza
Filho. a Lei Específica da Área de
Ordenamento Jurídico, tais como:
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
Art. 2º. Este
Decreto entra
em vigor
sua publicação,
com
JAGUARI,
preconizada
no artigo
18,nadadata
LeideEstadual
nº 9866,
de
efeitos
retroativos de
ao 1997.
dia 01 de abril de 2016.
28
de novembro
Parágrafo único. Qualquer ampliação ou remodelação nos estaPrefeitura Municipal
de Santa
Isabel,às19suas
de abril
de 2016. ou insbelecimentos
registrados,
referentes
dependências
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
Pe. GABRIEL GONZAGA BINA
projetos pelo S.I.M.
-PREFEITO
Art. 11. Quaisquer
alteraçõesMUNICIPALde fluxo sanitário, de produção e
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
IGARASI
BARBOSA
do registro,SANDRA
só podem YOKO
ser executadas
após
aprovação prévia dos
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
novos
projetos pelo S.I.M.
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIOArt. 12.
Satisfeitas as exigências
fixadas para o Registro será
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
Registrado
e publicado na Secretaria
o Gabinete,
data supra.
Art.
13. O estabelecimento
que interromper
seuna
funcionamento
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
MARICÉLIA
DOS de
SANTOS
atividades mediante
inspeção prévia
todas suas dependências,
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL DA SECRETARIA
instalações
e equipamentos.
GABINETEParágrafo único.GERAL
Quando DE
a interrupção
do funcionamento ultrapassar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
registro, ao critério do S.I.M.
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma
DECRETO
Nº 5.359,
19ouDE
ABRIL
2016será
empresa
e ocorrida
a cisão, DE
fusão
reunião
emDE
grupos,
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispenDeclara
Hóspedes
Oficiais do
Município
de Santa Isabel,
aspossam
ilustres
sando-se
apenas
a construção
isolada
de dependências
que
pessoas
que menciona e dá outras providências.
ser
comuns.

30/04/2016
30/03/16

CAPÍTULO II
DA
DE REGISTRO
D ETRANSFERÊNCIA
C R E T A:
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
ou arrendado
sem que
concomitantemente
seja feitaDO
a competente
Art. 1º. Ficam
declarados
HÓSPEDES OFICIAIS
MUNICÍPIO
transferência
de
responsabilidade
do
registro
para
a
nova
empresa.
o
Sr. PASCHOAL FLÁVIO LEARDINI e sua ilustríssima
esposa
No caso
doGUIMARÃES
comprador ou
arrendatário
negar
a promover
Sra.§1º.
VERA
LÚCIA
LEARDINI,
mui se
digno
Governador
do
aDistrito
transferência,
deve ser
ou locador
imediata
4430, durante
sua feita
visitapelo
oficialvendedor
ao ROTARY
CLUB DE
SANTA
comunicação
escrita aono
S.I.M.,
os motivos
recusa.
ISABEL CENTENÁRIO
dia 20esclarecendo
de abril de 2016,
em nossadacidade.
§2º. As empresas responsáveis por estabelecimentos registrados
durante
do processamento
da na
transação
comercial
devem
Art.as
2º.fases
Este Decreto
entra em vigor
data da sua
publicação.
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
que sePrefeitura
encontram
em face
exigências
regulamento.
Municipal
dedas
Santa
Isabel, 19deste
de abril
de 2016.
§3º. Enquanto a transferência não se efetuar, continua responsável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
empresa em nome
qual estejaGONZAGA
registrado. BINA
Pe.da
GABRIEL
§4º. No caso do-vendedor
ou locador
ter feito a comunicação a
PREFEITO
MUNICIPALque se refere o §1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro
do prazo
de 60
(sessenta)
os documentos
necessários
Registrada
e publicada
na dias
Secretaria
do Gabinete, na
data supra.à
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
o qual só será restabelecido
depois
de cumprida
MARICÉLIA
DOS
SANTOSa exigência legal.
§5º.
Adquirido
o
estabelecimento,
por
compra ou arrendamento
-SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SECRETARIA
GERAL DE
dos imóveis e realizada a transferência
do registro, a nova empresa
GABINETEé obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
DECRETO Nº 5.360 DE 25 DE ABRIL DE 2016
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
TÍTULO III
Transfere
os pontos deHIGINÊNICO
estacionamento SANITÁRIA
de táxi que menciona
dá
DAS
CONDIÇÕES
DOS eESTABELECIMENTOS
outras providências.
CAPÍTULO I
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
Pe. GABRIEL
GONZAGA BINA,
Prefeitopreparo,
Municipalbeneficiamento,
de Santa Isabel,
recebimento,
transformação,
elaboração,
Estado
de
São
Paulo,
usando
de
suas
atribuições
legais,
de acordo
elaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
acondicionamento,
e transporte de produtos e
com a Lei n. 2.814 dearmazenamento
14 de dezembro 2015.
subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
emitido
pelo S.I.M. que a Lei nº 589, de 22 de setembro de 1970,
CONSIDERANDO
Art. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
dispõe sobresomente
a concessão
estacionamento
carros deasaluguel;
entrepostos
será para
licenciado
depois dedeatendido
normas
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
e as seguintes
condições
CONSIDERANDO
quebásicas
o artigoe10comuns:
da referida Lei permite a transfeI- localizar-se
em pontos
distantes
de fontes produtoras de
rência
de local por motivo
de interesse
público;
odores indesejáveis de qualquer natureza;
II- ser instalado, quando viável, de preferência no centro do
CONSIDERANDO
que deeacordo
com
Art. públicas
9º, XII, “b”,
da Lei
terreno,
devidamente cercado
afastado
dasovias
de acordo
Orgânica
do
Município,
compete,
privativamente
ao
Município,
legislar
com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes, dispondo de área
sobre
assuntos
de interesse
local, cabendo-lhe,
dentre outras,
(fixar os
de
circulação
interna
que permita
a livre movimentação
de veículos
de
transporte,
devendo de
emtáxis
todas
as hipóteses
locais
de estacionamento
e demais
veículos).as operações de
recepção e expedição realizar-se no interior do terreno;
III- dispor de fontes e/ou redes de abastecimento de água
D E devendo
C R E T A:ser anexados os resultados de potabilidade por
potável,
laboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
Art. 1º.
Fica volume
transferido
de local ose seguintes
de táxi:
análises
e em
suficiente
capaz depontos
atender
todas as
necessidades sanitárias do estabelecimento;
IVabundantes,
devendo
I – dispor
O pontodedeluz
táxinatural
situadoenaartificial
Praça dos
Expedicionários
passasera
uniformes sem ofuscamento para não ocorrer alteração nas caraclocalizar-se
na confluênciados
da produtos
Rua José eBueno
com a Praça
dos Expeterísticas
organolépticas
de ventilação
suficiente
em
dicionários;
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis e também para a
mantença
ambientes
mofos, bolores,
gasesdee
II – Odeponto
de táxi livres
situadodenafungos,
Praça Hyeróclio
Eloi Pessoa
outros;
Barros passa a localizar-se na confluência da Praça Antonio Rodrigues
V- possuir pisos e paredes e divisórias vedadas, lisas, de cor
Barbosa
Paulaarredondados
com a Avenidacom
Prefeito
José Basílio
clara,
comdecantos
acabamento
lisoAlvarenga;
e impermeável
que permitam a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
III – Os frestas,
pontos de
táxi situados
no Jardim
Eldorado,
Jardim que
das
rachaduras,
buracos
ou qualquer
outra
deformidade
dificulte
torne
impossível
a devida
higienização
e que permita
Acácias eouVila
Gumercindo
passam
localizar-se
na confluência
da Ruao
ingresso
de animais
sinantrópicos;
Padre João
Orlando da
Cruz com a Avenida Manoel Ferraz de Campos
VI- possuir em todas as dependências, em especial área de
Salles.
manipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
construídos de modo a evitar o acúmulo de sujeira e contaminação,
Art.limpeza
2º. Fica ae Secretaria
Municipal
de Segurança
Trânsito
incumde fácil
higienização,
podendo
o mesmoeser
dispensado
nos
em queàsarespectivas
cobertura transferências,
proporcionar alterações
perfeita vedação
bidacasos
de proceder
e sinaliza-a
entrada
de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e
ções pertinentes.

Pe. GABRIEL GONZAGA BINA, Prefeito Municipal de Santa Isabel,
Estado de São Paulo, usando das atribuições legaisEdição
e,
Art. 3º.deEste
Decreto
entra 1000
em vigor
na data da sua publicação,
nº 377 de 30 de março
2016
- tiragem:
exemplares
revogadas
as
disposições
em
contrário.
M.O.D.A
Silva Editora jornalística-ME - CNPJ -10.763.052/0001- 73
CONSIDERANDO que no dia 20Produzido
de abril de pela
2016Editora
estará em
visita
Rua Abrão
Antonio
Benedito, 104 - Igaratá - Diagramação - André Luiz Ferreira
oficial em nosso Município Ilustríssimo senhor
Governador
do Distrito
Municipal
de Santa Isabel,
25 de abril de 2016.
4430, o Sr. PASCHOAL FLÁVIO LEARDINI, acompanhado
de suaMunicipal
digPrefeitura
dePrefeitura
Santa Isabel
- Assessoria
de Imprensa
níssima esposa Srª. VERA LÚCIA GUIMARÃES LEARDINI, em visita
ao Rotary Club de Santa Isabel Centenário.

30/04/2016
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouPe. GABRIEL GONZAGA BINA
tros;
VII- dispor de-PREFEITO
dependências eMUNICIPALinstalações mínimas, respeitadas
as finalidades a que se destina, para recebimento, industrialização,
manipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comestíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas
DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA
ao preparo de produtos não comestíveis;
-SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE SEGURANÇA
E e
VIII- dispor de mesas
com revestimento
liso, resistente
TRÂNSITOimpermeável para os trabalhos
de manipulação e preparo de
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
e perfeita
higienização
sendo
permitidasdo
asGabinete,
construídas
Registrado
e publicado
na Secretaria
na em
dataalvenaria
supra.
desde que devidamente revestidas;
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
depósitos diversos, separados, preferentemente, do corpo indusMARICÉLIA DOS SANTOS
trial;
-SECRETÁRIA
DA SECRETARIA
GERALoutros
DE
X- dispor de MUNICIPAL
tanques, caixas,
bandejas e quaisquer
recipientes de material impermeável,
GABINETE-de superfície lisa e de fácil
lavagem e higienização;
XI – dispor de rede de abastecimento de água para atender
satisfatoriamente todas as necessidades do trabalho industrial e as
DECRETO
Noque
5.361,
25 DE ABRIL DE 2016.
demais
dependências
necessitem;
XII- dispor de água fria abundante e, quando necessário, de
instalações de vapor e água quente, em todas as dependências de
manipulação
e preparo,
não só dedoprodutos
como de subprodutos
Dispõe sobre
a suplementação
crédito orçamentário.
não comestíveis;
XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com
ligação a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento com
Pe. GABRIEL
GONZAGA
Prefeitoe dispositivo
Municipal deadequado
Santa Isabel,
retenção
de resíduos
e corposBINA,
flutuantes
que
evite refluxo
odores
e a entrada
deatribuições
roedores elegais,
outrosde
animais;
Estado
de SãodePaulo,
usando
de suas
acordo
dispor,
conforme
legislação
específica, de vestiários e
comXIVa Lei n.
2.814 de
14 de dezembro
2015.
instalações sanitárias adequadamente instaladas, de dimensões e em
número proporcional ao pessoal, instaladas separadamente para
E C Rcom
E Tacesso
A:
cadaDsexo,
indireto as dependências industriais, quando
localizadas em seu corpo;
XV
janelas ede
portas
providasda
dePrefeitura
telas milimétricas;
Art. –1º.possuir
Fica a Diretoria
Contabilidade
Municipal,
XVI- possuir,
necessário,
instalações
de frio
com
autorizada
a efetuar aquando
suplementação
de crédito
orçamentário
no valor
câmaras
e antecâmaras
se fizerem
em categorias
número e área
de
R$ 36.000,00
(trinta que
e seis
mil reais)necessárias,
nas seguintes
de
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
programação:
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabalhos, obedecidos os princípios da técnica industrial e facilidade de
I – ORIGEMsendo facultativo o aproveitamento e preparo de
higienização,
subprodutos
não comestíveis;
12.3630023.2300
– Manutenção dos Serviços Municipais.
XIIIdispor,
de equipamento
gerador de
3.3.90.36
(145quando
01 110necessário,
00) – Outros
Serviços de Terceiros
–
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
PF.................R$
2.000,00
instalado em dependência externa;
II – DESTINO
XIXdispor de dependências para armazenamento de combus01 110de00)
– Outros
Serviços
–
tível3.3.90.39
usado na(146
produção
vapor,
de acordo
comdeas Terceiros
legislações
vigentes;
PJ.................R$
2.000,00
XX- dispor de depósitos adequados para ingredientes, embalagens, continentes, materiais ou produtos de limpeza; e,
I – ORIGEM
XXIo estabelecimento que não possuir equipamento de
08.2440015.2501
– Programas
de Trabalho
aproveitamento
e preparo
de subprodutos
não comestíveis deverá
510 00)
– Outros
de de
Terceiros
–
dar 3.3.90.36
destino a (194
estes01
rejeitos
de forma
nãoServiços
causadora
poluição
ambiental, de acordo
com as legislações vigentes.
PF................R$
30.000,00
Parágrafo
único. É proibido o emprego de utensílios em geral,
II – DESTINO
tais como: gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e
3.3.90.39 (195 01 510 00) – Outros Serviços de Terceiros –
outros, com ângulosidades ou frestas, confeccionados em material
PJ................R$
30.000,00
rústico ou qualquer
outro material ou forma que não permita perfeita
higienização.
Art.19.
Nos locais em que se fabriquem, beneficiem, preparem
I – ORIGEM
ou acondicionem
e subprodutos
dedeorigem
animal,
27.8120038.2025produtos
– Manutenção
da Secretaria
Esportes
e Lazeré
proibido terem em depósito substâncias nocivas à saúde ou que
3.3.90.31 (283 01 110 00) – Premiações Culturais, Artísticas, Cienpossam servir para alterar, adulterar, fraudar ou falsificar o produto.
tificas....R$
4.000,00
CAPÍTULO
II
II – DESTINO
DA
HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS
Art.
20. Todas
e equipamentos
estabele3.3.90.39
(285 as
01 dependências
110 00) – Outros
Serviços dedos
Terceiros
–
cimentos devem4.000,00
ser mantidos em condições de higiene, antes,
PJ.................R$
durante e após a realização dos trabalhos de rotina e industriais,
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
2º. Este Decreto
entrapertinente,
em vigor naem
data
de sua publicação.
comArt.
a legislação
ambiental
especial,
a Lei Complementar nº 173, de 19 de Dezembro de 2014, Código de Meio
Ambiente
de Municipal
Santa Isabel
e seusIsabel,
regulamentos.
Prefeitura
de Santa
25 de abril de 2016.
Art.21. 0s maquinários, carros, tanques, vagonetes, caixas,
mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marPe. GABRIEL GONZAGA BINA
cados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
-PREFEITO
MUNICIPALcomestíveis e os usados
no transporte
ou depósito de produtos não
comestíveis, ou ainda utilizados na alimentação de animais, usandose as denominações
COMESTÍVEIS
e NÃO
COMESTÍVEIS.
CARLOS
ALBERTO
LOPES
Art.-SECRETÁRIO
22. As instalações,
equipamentos,
móveis, utensílios e
MUNICIPAL
DE FINANÇASmaquinários devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias

3
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apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
Registrado
e publicado
na Secretaria
Gabinete,
data supra.ou
utensílios
utilizados
na indústria,
devemoser
lavadosna
diariamente
quantas vezes forem necessárias para mantença das condições
higiênico-sanitárias,
sendo obrigatório
o uso de produtos saneantes
MARICÉLIA
DOS SANTOS
e-SECRETÁRIA
domissanitários MUNICIPAL
devidamente registrados
nos órgãos
competenDA SECRETARIA
GERAL
DE
tes.
GABINETEArt. 24. Os estabelecimentos em todas as dependências devem
ser mantidos livres de animais sinantrópicos ou quaisquer outros
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
a desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
empresa especializada e devidamente registrada ou licenciada no
órgão competente.
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
DECRETO
5.362legislações
DE 28 DE
ABRIL
DEse2016
consta
em PortariaNº
e demais
vigentes
no que
refere ao
asseio e estética, uniformes, uso de EPI’s, higienização e antissepsia
Revoga
o parágrafo
único adomanipulação.
art. 1º do Decreto nº 4.356, de 15
das mãos
e condutas
durante
de abril
que dispõe
a instalação
de divisórias
entre os
Art. de
26.2010,
O pessoal
quesobre
manipula
produtos
condenados
ou
trabalhe
em necrópsias
a desinfetar
as mãos, do
instrucaixas e espaço
reservadofica
aosobrigado
clientes nas
agências bancárias
mumentos
com antissépticos apropriados.
nicípio eedávestuários,
outras providências.
Art. 27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
área Pe.
queGABRIEL
não seja destinada
tanto,
bemMunicipal
como manter
produtos,
GONZAGApara
BINA,
Prefeito
de Santa
Isabel,
objetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencenEstado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, de acordo
tes à finalidade da dependência em que se encontrarem.
comArt.
a Lei
de 14empregar
de dezembro
2015.e embalagem de matérias28.n.É2.814
proibido
na coleta
primas e produtos usados na alimentação humana, vasilhames de
CONSIDERANDO
queestanho
o Decreto
nº liga
4.356,
15 de abril
de de
2010,
cobre,
latão, zinco, barro,
com
quedecontenha
mais
2%
que regulamentou
a Lei
nº 2.575,
de março estanhagem
de 2010, que,defeitupor sua
(dois
por cento) de
chumbo
ou de
que12apresente
vez, dispõe
sobre autensílio
obrigatoriedade
da instalação
divisórias entre
os
osa,
ou qualquer
que, pela
forma e de
composição,
possa
prejudicar
as matérias-primas
produtos.
caixas e o espaço
reservado aosou
clientes
que aguardam atendimento
29. Em
caso algum
é permitido
o acondicionamento
de
nasArt.
agências
bancárias
localizadas
no Município,
e dá outras provimatérias-primas
e produtos
destinados
a alimentação
humana
em
dências, ao disciplinar
no parágrafo
único do
seu art. 1º que
o mesmo
carros,
recipientes
ou continentes
tenham
produprocedimento
ali previsto
deveria serque
adotado
nosservido
caixas para
eletrônicos,
tos não comestíveis.
extrapola os limites do seu conteúdo e fere, portanto, o princípio consArt. 30. O S.I.M. poderá exigir em qualquer ocasião, desde que
titucional
da reserva legal;
julgue
necessário,
a execução de quaisquer medidas higiênicosanitárias nos estabelecimentos, áreas de interesse, suas dependênque, em sede de Mandado de Segurança Precias eCONSIDERANDO
anexos.
ventivo
impetrado
TÍTULO
IV pelo então Itaú Unibanco S.A., atual Itaú S.A. em
faceDA
do CLASSIFICAÇÃO
digníssimo Secretário DOS
Municipal
de Finanças e Tributos desESTABELECIMENTOS
CAPÍTULO
I
te Município,
Apelação
nº 0004847-80.2014.8.26.0543, a Colenda 3ª
DOSde
ESTABELECIMENTOS
CARNES
E DERIVADOS
Câmara
Direito Público do EgrégioDE
Tribunal
de Justiça
do Estado,
Art. 31.
Os estabelecimentos
carnes
e derivados
são classijulgando
a Apelação
interposta pelo de
autor,
concedeu
a segurança
a fim
ficados
de evitarem:
futuras autuações tendo por fundamento o descumprimento
matadouro-frigorífico
de bovinos;
da Iobrigação
imposta pelo Decreto
Municipal nº 4.356/2010, ou seja,
II- matadouro-frigorífico de suínos;
“a instalação de “divisórias” na área de autoatendimento (das agências
III- matadouro-frigorífico de aves e coelhos;
bancárias)”,
por entender, entre de
outros,
que ea ovinos;
Lei nº 2.575/2010 não
IV- matadouro-frigorífico
caprinos
determinou
a
instalação
de
biombos
no
espaço
destinado
ao autoatenV- matadouro-frigorífico de bovinos e suínos;
dimento,
razão
pela
qual
tal
obrigação
não
por
ser
exigida
por meio de
VI- fábrica de conservas;
um VIIdecreto;
fábrica de produtos gordurosos;
VIII- fábrica de produtos derivados não comestíveis;
IXentrepostos definalmente,
carnes e derivados;
CONSIDERANDO,
que o princípio da autotutela permiX-Executivo
charqueadas.
te ao
rever os seus atos, corrigindo-os quando necessário.
§1º. Entende-se por "matadouro-frigorífico" o estabelecimento
industrial,
D E C Rdotado
E T A: de instalações completas e equipamentos adequados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
Art. 1º. Fica revogado o parágrafo único do art. 1º do Decreto nº
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
4.356,
de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre a instalação de diviadequadas.
sórias
os caixaspor
e espaço
aos clientes
nas agências
§2º.entre
Entende-se
"fábricareservado
de conservas"
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destinado
exclusivamente
ao28
preparo
gorduras,
Prefeitura
Municipal
de Santa Isabel,
de abrildede
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§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
"carne" (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
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área que
de terras,
cadoria"
"gêneros”,
significa
para efeitodalegais,
se trataque
de
responderá,
de ora
diante,
pelo empreendimento
junto a esta
produto
previsto
no em
artigo
3º, deste
Decreto.
Municipalidade.
Seção I
Do Funcionamento de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
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edificaçãodo
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novo laudo acústico.
disporde
deum
dependências
para armazenamento de combus7o. Sem
prejuízo das
penalidades
definidas
legislação
tívelArt.
usado
na produção
de vapor,
de acordo
compela
as legislações
federal
e estadual em vigor, serão aplicadas as seguintes penalidades
vigentes;
paraXXos casos
previstos
nesta Lei:
dispor
de depósitos
adequados para ingredientes, embalaI - continentes,
estabelecimento
sem tratamento
acústico
e referido e,
laudo:
gens,
materiais
ou produtos
de limpeza;
a) notificação
à paralisação imediata
ruído; equipamento de
XXIo estabelecimento
que nãodo possuir
b) multa no valor
de 700
(setecentas
Fiscais
do
aproveitamento
e preparo
deUFM
subprodutos
nãoUnidades
comestíveis
deverá
Município),
dar destinonaa autuação;
estes rejeitos de forma não causadora de poluição
c) fechamento
administrativo.
ambiental,
de acordo
com as legislações vigentes.
II - aos estabelecimentos
com oemissão
de de
sons
acima dos
Parágrafo
único. É proibido
emprego
utensílios
emlimites
geral,
legais:
tais como: gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e
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Art. 8o.
A Administração
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ou assegurados
qualquer utensílio
forma de
e composição,
possa
que dispõe as
sobre
a efetivação deouações
de saúde que assegurem a
prejudicar
matérias-primas
produtos.
prevenção,
detecção,
o tratamento
e o seguimento
do câncer de colo
Art. 29.aEm
caso algum
é permitido
o acondicionamento
de
uterino e de mama,e produtos
no âmbito destinados
do Sistema Único
de Saúde humana
– SUS; mematérias-primas
a alimentação
em
diante organização
de médicos,
carros,
recipientes eouparticipação
continentesvoluntária
que tenham
servido profissionais
para produda não
saúde
e população interessada, incentivando-se a instalação de
tos
comestíveis.
iluminação
de rosapoderá
na parte
externa
dos prédios
públicos,
dentre
Art. 30.cor
O S.I.M.
exigir
em qualquer
ocasião,
desde
que
outros de
relevante importância
fluxo de medidas
pessoas. higiênicojulgue
necessário,
a execuçãoe grande
de quaisquer
Art. 3o.nos
O estabelecimentos,
mês a ser comemorado
passa
integrar o
sanitárias
áreasanualmente
de interesse,
suasadependênCalendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de Santa Isabel.
cias
e anexos.
Art. 4o. AsIVdespesas decorrentes da execução desta Lei correrão
TÍTULO
por DA
conta
das dotações orçamentárias
próprias da Secretaria Municipal
CLASSIFICAÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS
de Saúde,
destinadas
CAPÍTULO
I às campanhas de prevenção, suplementadas se
necessário.
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS
Art. 31.
5o. Os
O Poder
Executivo regulamentará
presente Lei,
que
Art.
estabelecimentos
de carnes eaderivados
são no
classicouber, em:
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
ficados
suaI-publicação.
matadouro-frigorífico de bovinos;
Art.matadouro-frigorífico
6o. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
IIde suínos;
Prefeitura
Municipal de Santa
de abril de 2016.
IIImatadouro-frigorífico
deIsabel,
aves e12
coelhos;
Pe. GABRIELde
GONZAGA
BINA
IV- matadouro-frigorífico
caprinos e ovinos;
-PREFEITO
MUNICIPALV- matadouro-frigorífico
de bovinos
e suínos;
MACHADO DE OLIVEIRA
VI- fábricaSIBERI
de conservas;
-SECRETÁRIA
DE ASSUNTOS JURÍDICOSVII- fábrica deMUNICIPAL
produtos gordurosos;
LOPES
VIII- fábrica CARLOS
de produtosALBERTO
derivados não
comestíveis;
-SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE FINANÇASIX- entrepostos
de carnes
e derivados;
Registrada
e publicada na Secretaria do Gabinete, na data supra.
Xcharqueadas.
MARICÉLIA
DOS SANTOSo estabelecimento
§1º. Entende-se
por "matadouro-frigorífico"
-SECRETÁRIA
SECRETARIA
GERAL adeDE
industrial,
dotado MUNICIPAL
de instalaçõesDA
completas
e equipamentos
GABINETEquados para o abate, manipulação,
elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
adequadas.
§2º. Entende-se por "fábrica de conservas" o estabelecimento
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
sala de matança anexa, e que em qualquer dos casos seja dotada de
186,
instalações deLEI
frioCOMPLEMENTAR
industrial adequadas eNºaparelhagem
para o
DE 12 DE
DE 2016
preparo de subprodutos
não ABRIL
comestíveis.
Disciplina
os procedimentos
aos depósitos
judiciais
e ad§3º.
Entende-se
por "fábricarelativos
de produtos
gordurosos"
o estabeministrativos,
tributários
ou não tributários,
bem como
seus respectilecimento
destinado
exclusivamente
ao preparo
de os
gorduras,
excluvosaacessórios,
dá outras providências.
ída
manteiga,eadicionadas
ou não de matérias primas de origem
A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, Gabriel Gonzavegetal.
ga Bina,
Prefeito Municipal,
sanciono
e promulgo
a seguinte
Com§4º. Entende-se
por "fábrica
de produtos
derivados
nãoLeicomesplementar:
tíveis"
o estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos
Art. 1o. Fica
instituído
um fundo de para
reserva,
conformeexclusivo
dispõe a Lei
de animais
de várias
procedências,
o preparo
de
Complementar
no 151,
5 de agosto de
que alterou a Lei Comprodutos
utilizados
nadealimentação
não2015,
humana.
plementar
no 148, de 25
novembro dede
2014
e revogou
as Leis noso
§5º. Entende-se
porde"entreposto
carnes
e derivados"
10.819, de 16 de dezembro
e 11.429, guarda,
de 26 demanipulação,
dezembro de
estabelecimento
destinadode
ao2003,
recebimento,
2006, em instituição
financeira oficialeda
União ou dodeEstado,
conservação,
acondicionamento,
distribuição
carnesdestinado
frescas e
a garantir aresfriados
restituiçãoou
da congelados
parceria dos das
depósitos
judiciais
e administraderivados
diversas
espécies
de açoutivos,e tributários
ou não tributários,
gue
outros produtos
animais. bem como seus respectivos acessórios,§6º.
nosEntende-se
quais o Município
de Santa Isabel
seja parte.
por "charqueada"
o estabelecimento
que produArt. 2o. dispondo
A instituição
financeira oficial transferirá
para próprias
a conta única
za charque,
obrigatoriamente
de instalações
para
Município 70% (setenta
cento) dode
valor
atualizado
dos depósitos
odoaproveitamento
integralpor
e perfeito
todas
as matérias-primas.
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
aoscorrespondente
processos judiciais
e administrativos,
tributários
ou não
areferentes
base óssea
e que
procede dos animais
abatidos
tributários,
bem veterinária.
como seus respectivos acessórios, nos quais o Municísobre
inspeção
pio§1º.
de Santa
Isabel
seja parte.
Quando
destinada
à elaboração de conservas em geral, por
§ 1o.
A instituição financeira
oficial
tratará as
de massas
forma segregada
os
"carne"
(matéria-prima)
devem-se
entender
musculares
depósitos judiciais
e os depósitos
administrativos.
despojadas
de gordura,
aponeuroses,
vasos, gânglios, tendões e
§ 2o. O montante dos depósitos judiciais e administrativos não reossos.
passados
a conta do Município
de reserva
referido
§2°. Considera-se
"miúdos"constituirá
os órgãosoefundo
vísceras
dos animais
de
no artigo 1o,
cujo saldo
não poderá ser
inferioralém
a 30%dos
(trinta
cento)e
açougue,
usados
na alimentação
humana,
pés,pormãos
do total dos depósitos judiciais e administrativos, tributários ou não tricauda.
butários,
bemOcomo
seus
respectivos
acessórios,
nos quais
o Municípioe
Art. 33.
animal
abatido,
formado
das massas
musculares
de Santa
Isabel sejadeparte,
acrescidos
da remuneração
lhes foie
ossos,
desprovido
cabeça,
mocotós,
cauda, couro,queórgãos
atribuída.torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
vísceras
§ 3o. Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão remunea "carcaça".
ração
à taxa
Sistema Especial
Liquidação
§1º.equivalente
Nos suínos,
parareferencial
efeito dedo
reinspeção,
desde de
que
venham
e de Custódia –dos
SELIC
para títulos
federais. de inspeção, as suas
acompanhados
respectivos
certificados
§ 4o.podem
Compete
instituição
gestoraedopés.
fundo de reserva
carcaças
ouànão
incluirfinanceira
o couro cabeça
de §2°.
que trata
este artigodividida
manter escrituração
paradá
cada
A "carcaça"
ao longo daindividualizada
coluna vertebral
as
depósito
efetuadoque,
na forma
do art. 2opor
daum
Lei corte
Complementar
151, de
"meias
carcaças"
subdivididas
entre duasnocostelas,
5 deosagosto
de 2015,
discriminando:
dão
"quartos"
anteriores
ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
I - o34.
valor
total do depósito,
acrescido
da remuneração
que "merlhe foi
Art.
A simples
designação
"produto",
"subproduto"
originalmente
atribuída; e,
cadoria"
ou "gêneros”,
significa para efeito legais, que se trata de
II - oprevisto
valor da parcela
do 3º,
depósito
na instituição financeira,
produto
no artigo
destemantido
Decreto.
nosSeção
termosI do § 2o deste artigo, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída
e os rendimentos
decorrentes do de
disposto
§ 3o deste
Do Funcionamento
de Estabelecimentos
Carnesnoe Derivados
artigo.
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
Art. 3o.
habilitaçãocondições,
do Município
ao recebimento
satisfazer
asAseguintes
além
das comunsdas
paratransferêntodos os
cias referidas no art. 2o desta Lei Complementar é condicionada à apreestabelecimentos:
sentação
ao órgão
jurisdicional
peloaprovada
julgamentopelo
dos litígios
I- serem
localizados
em responsável
área em área
Plano
aos quais
se refiramde
osSanta
depósitos
de termo
de compromisso
firmado
Diretor
Estratégico
Isabel,
afastado
dos limites das
vias
pelo Chefe
do Podercom
Executivo,
que preveja:
públicas
de acordo
os Códigos
de Obras e de Posturas vigentes,
I - a manutenção
fundo
naque
instituição
resdispondo
de pé direitodo
nas
salasdedereserva
matança
permitafinanceira
a instalação
ponsável
pelo repasse
das parcelasde
aotrilhagem
Município,aérea,
observando
o disdos
equipamentos,
principalmente
numa altura
posto no §à2omanipulação
do art. 2o desta
Complementar;
adequada
dasLei
carcaças
higienicamente, e demais
II - a destinação automática ao fundo de reserva do valor corresmatérias-primas;
pondente
a parcela
dos depósitos
judiciais
mantidaconvenientemente
na instituição finanII- dispor
de currais
e/ou pocilgas
cobertas
ceira recebedora,
nos termos
§ 2o do art. 2o desta Lei Complemenpavimentadas
e providas
de do
bebedouros;
tar,IIIcondição
a serde
observada
a cada transferência
na
dispor,esta
no caso
estabelecimento
de abate, derecebida
meios que
forma do art. a2olavagem
desta Leie Complementar;
possibilitem
a desinfecção dos veículos utilizados nos
III - a autorização
parasegundo
a movimentação
dovigente;
fundo de reserva para
transportes
dos animais,
legislação
os IV–
fins do
disposto
nos artigos
4o e 6o desta
Lei Complementar;
e,
dispor
de locais
apropriados
para separação
e isolamento
IV - a recomposição
do fundo de reserva pelo Município, em até
de animais
doentes;
quarenta
e oitodehoras,
após
comunicação
da instituição
financeira, semV- dispor,
acordo
com
a classificação
do estabelecimento,
de
pre que o seu saldo
estiver abaixo
dos limites estabelecidos
no § 2o doo
dependências
de matança
suficientemente
amplas para permitir
art. 2o desta
Lei Complementar.
normal
desenvolvimento
das respectivas operações, com disposiPara identificação
doscarcaças
depósitos,
cabe
ao Poder
Executivo
tivosArt.
que4o.
evitem
o contato das
com
o piso
ou entre
si, e
manter atualizada naevitem
instituição
financeira
a relação
inscrições
no
preferencialmente
contato
manual
diretodedos
operários
Cadastroa movimentação
Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ - dos órgãos que intedurante
das mesmas;
gram
sua administração
pública direta
indireta.
VI-adispor,
nos estabelecimentos
deeabate,
de dependências para
Art. 5o. Os recursos
repassados
na formae intestinos,
desta Lei Complementar,
o esvaziamento
e limpeza
dos estômagos
a manipularessalvados
os edestinados
ao fundo
reserva
de comestíveis;
que trata o § 2o do
ção
de cabeças
línguas e das
demais
vísceras
art.VII2o desta
Lei de
Complementar,
aplicados,de
exclusivamente,
dispor,
acordo com serão
este Decreto,
graxaria paranoo
pagamento de: de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
aproveitamento
I - precatórios
judiciaisfrias,
de qualquer
comestíveis,
de câmaras
de sala natureza;
de desossa, de dependências
II - dívidanecessárias
pública fundada,
caso a Lei
do Municípioe
tecnicamente
à fabricação
de Orçamentária
produtos de salsicharia
preveja dotações
suficientes
o pagamento
totalidade
dos preconservas,
de depósito
e salgapara
de couros,
de salgada
e ressalga
e secagem
catórios
exigíveis
no exercícionão
e não
remanesçam
de
carne, judiciais
de depósito
de subprodutos
comestíveis
e deprecatórios
depósitos
não pagosproporcionais
referentes aosàexercícios
anteriores;
diversos,
capacidade
do estabelecimento;
III - despesa
deequipamento
capital, caso acompleto
Lei Orçamentária
do Município
preVIIIdispor de
e adequado,
tais como:
veja dotaçõesmesas,
suficientes
paracaixas,
o pagamento
da totalidade
dos precatóplataformas,
carros,
estrados,
pias, esterilizadores,
judiciais
exigíveisemnoquaisquer
exercício, não
precatórios nãoe
erios
outros
utilizados
das remanesçam
fábricas de recebimento
pagos referentes aos
exercícios anteriores
o ente municipal
não conte
industrialização
da matéria-prima
e do epreparo
de produtos,
em
com compromissos
pública
número
suficiente eclassificados
construídoscomo
comdívida
material
quefundada;
permita fácil e
IV -higienização;
recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial
perfeita
dosIXfundos
de previdência
referentes
ao regime
próprio
do Município,
possuir
dependências
específicas
para
higienização
de
nas mesmas
hipóteses
do inciso
III deste
artigo.
carretilhas
e/ou
balancins,
carros,
gaiolas,
bandejas e outros comParágrafo
único.com
Independente
dasdo
prioridades
de pagamento esponentes
de acordo
a finalidade
estabelecimento;
tabelecidas
node
caput
deste artigo,gerador
poderá odeMunicípio
até com
10%
X- dispor
equipamento
vapor ouutilizar
similar
(dez por cento)
da parcela
lhe for transferida
nos termos do caput
capacidade
suficiente
para que
as necessidades
do estabelecimento,
bem
do art.de2oinstalações
desta Lei Complementar
para em
constituição
Fundo Garanticomo
de vapor de água
todas as de
dependências
de
dor de PPPs ou
outros mecanismos de garantia previstos em lei, dedimanipulação
e industrialização.
cados
a investimentos
de infraestrutura.
§1º.exclusivamente
Os estabelecimentos
destinados
ao abate de AVES e
Art.
6o.
Encerrando
o
processo
litigioso
ganho de
causa para
COELHOS devem satisfazer as seguintescom
condições
específicas:
o depositante,
ordem
judicialpara
ou administrativa,
valor do
I) dispor demediante
plataforma
coberta
recepção dosoanimais,
depósito
efetuado
nos
termos
desta
Lei
Complementar
acrescido
da
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
remuneração que lhe foi originalmente atribuída será colocado à disposolares;
sição
depositante
pela instituição
financeira
responsável,
no prazo
II) do
dispor
de mecanismo
que permita
realizar
as operações
de
de 3 (três)
dias úteis,
observada
a seguinte
sangria,
esfola,
evisceração
e preparo
de composição:
carcaça “toilete” com as
- acoelhos
parcela suspensos
que foi mantida
instituição
financeira nos termos
aves Iou
pelosnapés
e/ou cabeças;
do III)
§ 2odispor
do art. 2o
Lei Complementar
acrescida
remuneração
de desta
dependências
exclusivas
para da
a operação
de
que lhe foi originalmente atribuída será de responsabilidade direta e
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idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, osda
padrões
de qualidade,
imediata
instrução
depositária;conformidade e segurança higiênica,
sanitária
e
tecnológica
produtos
e serviços
na
II - a diferença entre odos
valor
referido agropecuários
no inciso I e o total
devido ao
área da alimentação,
destinados
consumidores,
visandonoa
depositante
nos termos do
caput seráaos
debitada
do saldo existente
proteção
da saúde
pública.
fundo
de reserva
de que
trata o § 2o do art. 2o desta Lei Complementar.
Parágrafo
único. Os
“caput”
deste
artigo
§ 1o. Na hipótese
de objetivos
o saldo docontidos
fundo denoreserva
após
o débito
serão
aplicados
em
todas
as
etapas
do
processo
de
produção,
nas
referido no inciso II ser inferior ao valor mínimo estabelecido no § 2o art.
propriedades
rurais, produção
artesanal,
indus2o
desta Lei Complementar,
o Município
será estabelecimentos
notificado para repô-lo
na
triais,do
meios
e transporte.
forma
incisodeIVmanipulação
do art. 3o desta
Lei Complementar.
Art.
A hipótese
Inspeçãode
Sanitária
e Industrial
deno
Produtos
de reserva
Origem
§ 2o.3º.Na
insuficiência
de saldo
fundo de
Animal
será
exercida
pela
Secretaria
Municipal
de
Meio
Ambiente
para o débito do montante devido nos termos do inciso II, a instituição
e Desenvolvimento
através
do Serviço
de Inspeção
financeira
restituirá aoAgropecuário,
depositante o valor
disponível
no fundo
acresciMunicipal
–
S.I.M.
e
abrange:
do do valor referido no inciso I deste artigo.
Ios animais
destinados
ao §abate,
seusartigo,
produtos,
subprodutos
§ 3o.
Na hipótese
referida no
2o deste
a instituição
finaneceira
matérias
primas;
notificará a autoridade expedidora da ordem de liberação do deII- informando
o pescado ea seus
derivados;
pósito,
composição
detalhada dos valores liberados, sua
IIIo
leite
e
seus
derivados;
atualização monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em favor
IV- os ovos
seus aderivados;
do depositante
e oesaldo
ser pago depois de efetuada a recomposição
Vo
mel
de
abelha,
a cera e seus derivados; e,
prevista no § 1o deste artigo.
VIprodutos
quandonão
autorizados
Art. os
7o. demais
Nos casos
em queartesanais
o ente federado
recompuserpela
o
legislação,
o
controle,
a
fiscalização
e
a
produção.
fundo de reserva até o saldo mínimo referido no § 2o do art. 2o, será
Art. 4º.o A
Inspeção
Industrialade
Produtos
de Origem
suspenso
repasse
dasSanitária
parcelas ereferentes
novos
depósitos
até a
Animal
e
os
demais
produtos
Artesanais
autorizados
pela
legislaregularização do saldo.
ção,Parágrafo
abrange ainda:
único. Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese
Ias condiçõespor
detrês
higiene
dos estabelecimentos
de descumprimento
vezes edasanitárias
obrigação referida
no inciso IV do
registrados;
artigo
3o desta Lei Complementar, será o Município excluído da sisteII- adecaptação,
depósito, tratamento e distribuição
mática
que trata canalização,
esta Lei Complementar.
das Art.
águas
abastecimento
bem
comocom
a captação,
8o.de
Encerrado
o processo
litigioso
ganho dedistribuição
causa para oe
escoamento
das
águas
residuais;
Município, ser-lhe-á transferida a parcela do depósito mantida na instiIII-financeira
o funcionamento
tuição
nos termosdos
do §estabelecimentos;
2o do art. 2o desta Lei Complementar,
IV- asda
fases
de recebimento,
manipulação,
acrescida
remuneração
que lheelaboração,
foi originalmente
atribuída. preparo,
acondicionamento,
desomente
todos os
§ 1o. O saque da conservação,
parcela de que transporte
trata o capute depósito
deste artigo
produtos
origematé
animal
e suas
matérias-primas,
adicionadas
ou
poderá
serde
realizada
o limite
máximo
do qual não resulte
saldo infenãoao
demínimo
produtos
vegetais;
rior
exigido
no § 2o art. 2o desta Lei Complementar.
Vo exame
"ante"prevista
e "post-mortem"
dos animais
de açougue;
§ 2o.
Na situação
no caput deste
artigo, serão
transforVI-em
a embalagem
e rotulagem
e subprodutos, de
mados
pagamento definitivo,
total de
ou produtos
parcial, proporcionalmente
à
acordo com
os tipos
padrões
previstos
neste
Decreto,
na Legisexigência
tributária
ou enão
tributária,
conforme
o caso,
inclusive
seus
lação Federal
e Estadual
e demaisnanormas
e fórmulas
acessórios,
os valores
depositados
instituição
financeiratécnicas
oficial,
científicasda
aprovadas;
acrescidos
remuneração que lhes foi originalmente atribuída.
VIIa classificação
de produtos
e subprodutos,
de acordo
Art. 9o.
O Poder Executivo
estabelecerá,
por Decreto,
regrascom
de
os tipos e padrões
previstos
neste Decreto,
na de
Legislação
Federal
procedimentos,
inclusive
orçamentários,
no prazo
até 180 (cento
e
e Estadual
e fórmulas
técnicas
aprovaoitenta)
dias,e demais
a contarnormas
da publicação
da presente
Leicientíficas
Complementar.
das;Art. 10. As despesas decorrentes da execução da presente Lei
VIII- as matérias-primas
nas fontes
produtoras
e intermediárias;
Complementar
correrão por conta
da dotação
orçamentária
própria,
IX- os exames
tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
suplementadas
se necessário.
químicos
e produtos,
quando
houver
necessiArt. 11.das
Estamatérias-primas
Lei Complementar
entra em vigor
na data
de sua
publidade; e,ficando revogadas as disposições em contrário.
cação,
Xos meios
de transportes
de animais
vivos,
dos produtos
Prefeitura
Municipal
de Santa Isabel,
12 de abril
de 2016.
derivados e suas
matérias-primas
destinadas àBINA
alimentação humana.
Pe.
GABRIEL GONZAGA
Art. 5º. Os servidores
do S.I.M.
portarão Carteira de Identidade
-PREFEITO
MUNICIPALFuncional fornecida
Secretaria DE
Municipal
de Meio Ambiente
SIBERIpela
MACHADO
OLIVEIRA
e-SECRETÁRIA
Desenvolvimento
Agropecuário
contendo
a sigla S.I.M.,
o número
MUNICIPAL
DE
ASSUNTOS
JURÍDICOSdo prontuário, nome,
fotografia,
cargo eLOPES
data de expedição.
CARLOS
ALBERTO
§1º. -SECRETÁRIO
É obrigatória a prévia
apresentação
Identidade Funcional
MUNICIPAL
DEdeFINANÇASsempre
que oeservidor
S.I.M. estiver
desempenhando
suas
Registrada
publicadado
na Secretaria
do Gabinete,
na data supra.
atividades profissionais.
MARICÉLIA DOS SANTOS
§2º. Aos servidores
do S.I.M.,
no exercício daGERAL
função, DE
será
-SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA SECRETARIA
concedido o acesso amploGABINETEe irrestrito e a qualquer hora, a todas as
dependências e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
são mantidos, depositados e comercializados produtos e
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
Art. 6º. Somente poderão ser expostos à venda, depositados ou
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estaPORTARIA
Nºcompetente,
14.923 DE
01 DE
ABRIL DE
2016.
dual
ou municipal
na forma
preconizada
na legislação;
IItenham sido
embalados,
reembalados,
transportados,
imporEXONERA,
o servidor
público
municipal JOSE
ELOI BARBOSA,
tados ou vendidos
por estabelecimentos
sob regime
de inspeção
no
nomeado
em 10-03-2015,
sob o regime jurídico
da Consolidação
das
referido
serviço–competente;
Leis
do Trabalho
CLT, da função de confiança de SECRETÁRIO MUIII- tenham
sido rotulados
segundo as E
disposições
dasSOCIAL.
legislaNICIPAL
DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA
PROMOÇÃO
ções vigentes; e,
IV- obedeçam na sua composição o padrão de qualidade determinado na legislação vigente.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 14.924 DE 01 DE ABRIL DE 2016.

EXONERA, o servidor público municipal JORGE DE OLIVEIRA PEDRA, nomeado em 17-03-2015, sob o regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, da função de confiança de ASSESSOR DE
GABINETE.

PORTARIA Nº 14.925 DE 01 DE ABRIL DE 2016.

30/04/2016
30/03/16

CAPÍTULO II
TÍTULO II
DAdas
TRANSFERÊNCIA
DEda
REGISTRO
DO
REGISTRO
DOS ESTABELECIMENTOS
INDUSNOMEIA
o Senhor JOÃO
DE DEUS DE VASCONCELLOS
FERdação
Leis do Trabalho – CLT,
função de confiança de DIRETOR
TRIAIS
E
ENTREPOSTOS
Art.
15.
Nenhum
estabelecimento
registrado pode ser vendido
REIRA, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SEDE DIRETORIA.
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
CAPÍTULO I
CRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, o servidor
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
DO REGISTRO
acima
perceberá
o subsídionofixado
pelo
artigo 1º, da Lei Mu§1º. No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover
Art.nomeado
7º. Depende
de registros
S.I.M.
o funcionamento
dos
nicipal nº 2.678,
de 28 de Junho de 2012.
PORTARIAdeve
Nº 14.936
DE 05
DE ABRIL
DE imediata
2016.
a transferência,
ser feita pelo
vendedor
ou locador
seguintes
estabelecimentos:
RESCINDE
o contrato
de trabalho
da servidora
públicadamunicipal
comunicação
escrita
ao S.I.M.,
esclarecendo
os motivos
recusa.
I- matadouros frigoríficos de bovinos, suínos, aves e coelhos,
Srª.§2º.
ANGELICA
EFIGENIA
DE PAIVA,
em 09-02-2015,
para o
As empresas
responsáveis
poradmitida
estabelecimentos
registrados
caprinos e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
PORTARIA
14.926 DE
01 DE ABRIL
2016.
empregoaspúblico
temporário
de ENFERMEIRO.
durante
fases do
processamento
da transação comercial devem
o abate,
fábricas Nº
de conservas,
charqueadas,
fábricasDE
de produtos
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
gordurosos,
entrepostos
carnes epúblicos
derivados
e fábricasSrº.
de produFicam designados
os de
servidores
permanentes
FABIO
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
tos
de origem
animal
não comestíveis;
HENRIQUE
PIRES
GARCIA,
e a Srª. NELI DE SOUZA COSTA, para
§3º. EnquantoNº
a transferência
efetuar,
continua
responIIpostos
de
leite
e
derivados,
fábrica
de
laticínios,
usinas
de
responderem pelo Sistema de Controle Interno desta Prefeitura MuniPORTARIA
14.937 DEnão
05seDE
ABRIL
DE 2016.
sávelEXTINGUE,
pelas irregularidades
se verifiquem
no estabelecimento
beneficiamento
de leite e entreposto de laticínios;
cipal.
por motivo que
de falecimento,
o contrato
de trabalho daa
empresa em nome da qual esteja registrado.
III- entrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
servidora pública municipal, a Srª. EVA RODRIGUES DOS SANTOS
§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
LADEIRA,
admitida
15-01-1993ou
sob
o regimenão
jurídico
da Consolidaque
se refere
o §1º, eem
o comprador
locatário
apresentar
dentro
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
çãoprazo
das Leis
– CLT,
paraoso documentos
exercício do emprego
públicoà
PORTARIAautorizadas
Nº 14.927a produção
DE 04 DE
DE 2016.
do
de do
60Trabalho
(sessenta)
dias
necessários
não-alcoólicas,
pelaABRIL
legislação;
NOMEIA
o Senhor
DANIEL
DE CARVALHO
FRUGOLI,
para exerpermanente
de SERVENTE.
respectiva
transferência,
é suspenso o registro do estabelecimento,
Ventrepostos
de ovos
e fábricas
de conservas
de ovos;
e,
cer VI–
o cargo
de SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA SECRETARIA
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
apiários
e entrepostos
de mel e cera
de abelhas. DE SAÚDE,Art.
o servidor
acima nomeado perceberá
o subsídio
fixado pelo
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
8º. Os estabelecimentos
comerciais
do Município
de artigo
Santa
dosPORTARIA
imóveis e realizada
a transferência
a nova
Isabel
queMunicipal
realizemnºtrabalhos
fatiamento, acondi1º, da Lei
2.678, dede28manipulação,
de Junho de 2012.
Nº 14.938
DE 05 do
DEregistro,
ABRIL
DE empresa
2016.
é obrigada
a cumprir
todas as
ao responsável
cionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
RESCINDE
o contrato
deexigências
trabalho daformuladas
servidora pública
municipal
anterior,
sem GABRIELA
prejuízo deAPARECIDA
outras que venham
ser determinadas.
animal devem possuir instalações adequadas para esses procediSrª. MAYRA
MAKINO,a admitida
em 10-02Art.
16.
O
processo
de
transferência
deve
obedecer
mentos,
e
estarem
devidamente
regulamentados
perante
o
Serviço
PORTARIA Nº 14.928 DE 04 DE ABRIL DE 2016.
2015, para o emprego público temporário de ENFERMEIRO.no que lhe
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
de Inspeção
Municipal
ou demais
órgãos competentes.
Fica reinstaurado
Processo
Administrativo
Disciplinar para a apuTÍTULO III
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
ração dos fatos narrados e, se o caso, sugestão das sanções cabíveis.
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESpara a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
PORTARIA Nº 14.939 DE 05 DE ABRIL DE 2016.
TABELECIMENTOS
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
RESCINDE aI pedido o contrato de trabalho da servidora pública
CAPÍTULO
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro referido no caput
PORTARIA
Nº 14.929 DE
04 DE ABRIL
DE 2016.
municipal
Srª. NEIDE PEREIRA, admitida
em 01-09-2015, para o emDO FUNCIONAMENTO
DOS ESTABELECIMENTOS
deste
artigo, os estabelecimentos
comerciais
que manipulam
pequeFica reinstaurada
Sindicância
Administrativapor
paradiaa eapuração
prego
temporário
de PROFESSOR
ADJUNTO
I.
Art.público
17. Todo
estabelecimento
ou local
destinado
ao abate,
nas quantidades,
até 20
(vinte) Quilogramas
realizamdos
os
recebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
trabalhos
de manipulação,
fatiamento,
acondicionamento
e embafatos narrados
no Relatório Final
conclusivo
da Comissão Parlamentar
elaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
lagem
dos produtos
e subprodutos
animal.
de Inquérito
- CPI, instaurada
pelo Atodedoorigem
Presidente
nº 428, de 27 de
acondicionamento,
transporte
produtos
Art. 9º.de
O registro
será requerido
a Secretaria
Municipal
novembro
2014, sugerindo,
ao final,perante
em relatório
elucidativo
e conPORTARIA Nºarmazenamento
14.940 DE 05e DE
ABRILdeDE
2016. e
subprodutos
de origem
animal,
deverá
Título
de Registro
de
Meioasambiente
e Desenvolvimento
clusivo,
sanções cabíveis
ou, se o caso, Agropecuário,
o arquivamento. através de
RESCINDE
a pedido
o contrato
de possuir
trabalhooda
servidora
pública
emitido
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admimunicipalpelo
Srª.S.I.M.
CRISTIANA VANUSA DE LIMA DOS SANTOS, admitida
Art. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
em 06-11-2013, para o emprego público permanente de PROFESSOR
entrepostos somente será licenciado depois de atendido as normas
Isabel.
PORTARIA
Nº 14.930
DE 05 DE ABRIL
DE
2016.
DEPlano
EDUCAÇÃO
BÁSICA I. de Santa Isabel e legislações correlatas
do
Diretor Estratégico
Art. 10. A construção
de estabelecimentos,
assim
como
os já
RESCINDE
a pedido,
o contrato
de trabalho
da servidora
pública
e as seguintes condições básicas e comuns:
existentes
deverão
obedecer
as exigências
previstas
nos Códigos
de
municipal
Srª.Posturas
KATIA DE
LACERDA
admitida
em 08-04I- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
Obras
e de
vigentes,
no FERREIRA,
Plano Diretor
Estratégico
do
2011, para oSanta
emprego
público
de PROFESSOR
PORTARIA
Nºde
14.941
DE
05 DE ABRIL DE 2016.
odores
indesejáveis
qualquer
natureza;
Município
Isabel,
no permanente
Código Sanitário
do EstadoDEdeEDUSão
CAÇÃOLei
INFANTIL.
o servidor
público
municipal
Sr. LUCIANO
RODRIPaulo,
Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
II-EXONERA,
ser instalado,
quando
viável,
de preferência
no centro
do
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
terreno,
devidamente
cercado
afastado dassob
viasopúblicas
de acordo
GUES NORTE,
nomeado
em e01-10-2015,
regime jurídico
da
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
com
os Códigos
Obras
e de Posturas
dispondo
de área
Consolidação
dasdeLeis
do Trabalho
– CLT,vigentes,
da função
de confiança
de
76PORTARIA
e 9866/97 e outros
DiplomasDE
Legais
nosso
de
circulação
interna que permita a livre movimentação de veículos
AGENTE
COMUNITÁRIO.
Nº 14.931
05 que
DEvenham
ABRILconstituir
DE 2016.
Ordenamento
como:dea trabalho
Lei Específica
da Área
de
de transporte, devendo em todas as hipóteses as operações de
RESCINDEJurídico,
a pedido, tais
o contrato
da servidora
pública
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
recepção e expedição realizar-se no interior do terreno;
municipal Srª. ADRIANA DE JESUZ FLORINDO, admitida em 01-02JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
III- dispor de fontes e/ou redes de abastecimento de água
2013,
para o emprego
público permanente de PROFESSOR DE EDUPORTARIA
05 DE ABRIL
DE 2016.
28
de novembro
de 1997.
potável,
devendoNº
ser 14.942
anexadosDE
os resultados
de potabilidade
por
CAÇÃO
BÁSICA
I.
RESCINDE
a
pedido,
o
contrato
de
trabalho
da
servidora
pública
Parágrafo único. Qualquer ampliação ou remodelação nos estalaboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial
de
Srª. JANAINA
SILVA RODRIGUES,
admitidadeem
09-04-2013,
belecimentos registrados, referentes às suas dependências ou insanálises
e emDA
volume
suficiente e capaz
atender
todassob
as
o regime jurídico
da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, para o
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
necessidades
sanitárias
do estabelecimento;
PORTARIA
Nº 14.932 DE 05 DE ABRIL DE 2016.
exercício
no emprego
de ASSISTENTE
DE ADMINISTRAprojetos
pelo S.I.M.
IV- dispor
de luz permanente
natural e artificial
abundantes,
devendo ser
Art.
11. Quaisquer
alterações
fluxo
sanitário,
de produção
uniformes
sem ofuscamento para não ocorrer alteração nas caracRESCINDE
a pedido,
o contratodede
trabalho
da servidora
públicae
ÇÃO ESCOLAR.
capacidade
produtiva,
no projeto
inicial
para concessão
terísticas organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente em
municipal Srª.
EDILAINEaprovado
REGINA MARIA
BONFA,
admitida
em 25-02do
registro,
podempúblico
ser executadas
aprovação prévia
dos
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
2011,
para o só
emprego
permanenteapós
de PROFESSOR
DE EDUnovos
pelo S.I.M.
as PORTARIA
peculiaridadesNº
de ordem
tecnológica
cabíveis
e também
para a
CAÇÃOprojetos
ESPECIAL.
14.943
DE 05 DE
ABRIL
DE 2016.
mantença de ambientes livres de fungos, mofos, bolores, gases e
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
EXTINGUE por motivo de falecimento, o contrato de trabalho do
outros;
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
servidor público municipal, o Sr. DALMIRO DOS SANTOS, admitido em
V- possuir pisos e paredes e divisórias vedadas, lisas, de cor
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
PORTARIA
Nº 14.933
DEmeses,
05 DEsóABRIL
DE 2016.
01-07-1996
sob oarredondados
regime jurídicocom
da Consolidação
daseLeis
do Trabaclara,
com cantos
acabamento liso
impermeável
por
espaço superior
a 12 (doze)
poderá reiniciar
suas
lho
–
CLT,
para
o
exercício
do
emprego
público
permanente
de
VIGIA.
RESCINDE
a
pedido
o
contrato
de
trabalho
da
servidora
pública
que permitam a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
municipal Srª.
ZENITH MACHADO PRACA, admitida em 02-12-2013,
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
instalações
e equipamentos.
paraParágrafo
o empregoúnico.
público
permanente
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
dificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
Quando
a interrupção
do funcionamento
ultraingresso
de animais
passar
a 24
BÁSICA
I. (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
PORTARIA
Nºsinantrópicos;
14.944 DE 05 DE ABRIL DE 2016.
VIpossuir oem
todas público
as dependências,
especialPEREIRA
área de
registro, ao critério do S.I.M.
EXONERA
servidor
municipal Sr em
MARCELO
manipulação,
forroem
de02-01-2013
material resistente
a umidade
e aConsolidavapores,
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma
ARENA, nomeado
sob o regime
jurídico da
construídos
a evitar
o acúmulo
e contaminação,
empresa
e ocorrida
a cisão, DE
fusão05ouDE
reunião
em DE
grupos,
será
ção das Leisdedomodo
Trabalho
– CLT,
da funçãodedesujeira
confiança
de DIRETOR
PORTARIA
Nº 14.934
ABRIL
2016.
de
limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada,
paraacada
uma,
a classificação
que da
lheservidora
couber, dispenRESCINDE
pedido
o contrato
de trabalho
pública
DEfácil
DIRETORIA.
nos casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação a
sando-se apenas a construção isolada de dependências que possam
municipal Srª. SELMA FERREIRA NUNES, admitida em 25-11-1999
entrada de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e
ser comuns.
sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para
o exercício do emprego público permanente de AUXILIAR DE DESENPORTARIA Nº 14.945 DE 05 DE ABRIL DE 2016.
VOLVIMENTO INFANTIL.
RESCINDE
a pedido,
o contrato
trabalho da servidora pública
Edição nº 377 de 30 de março
de 2016
- tiragem:
1000de
exemplares
municipal
Srª
CRISTIANE
APARECIDA
RAMOS
admitida em 01-06Produzido pela Editora M.O.D.A Silva Editora jornalística-ME - CNPJ -10.763.052/000173
2009
sob
o
regime
jurídico
da
Consolidação
das
Leis do Trabalho –
Rua Abrão Antonio Benedito, 104 - Igaratá - Diagramação - André Luiz Ferreira
CLT, para o exercício do emprego público permanente de AUXILIAR
PORTARIA Nº 14.935 DE 05 DE ABRIL DE 2016.
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - Assessoria de Imprensa
EXONERA, o servidor público municipal Sr. ERITON RODRIGUES
ESCOLAR.
DA SILVA, nomeado em 08-06-2015, sob o regime jurídico da Consoli-

30/04/2016
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e outros;
PORTARIA
14.946 DE
05 DE ABRIL
DErespeitadas
2016.
VII- dispor deNº
dependências
e instalações
mínimas,
as finalidades
se destina,
parade
recebimento,
RESCINDEaaque
pedido,
o contrato
trabalho da industrialização,
servidora pública
manipulação,
embalagem,
depósito eDOS
expedição
de produtos
comesmunicipal
Srª. REGIANE
APARECIDA
SANTOS
admitida em
26tíveis, sempre
porda
meio
de paredesdas
totais
dasdodestinadas
01-2009
sob o separados,
regime jurídico
Consolidação
Leis
Trabalho
preparo
produtos
comestíveis;
–aoCLT,
para odeexercício
do não
emprego
público permanente de AUXILIAR
VIIIdispor
de
mesas
com
revestimento liso, resistente e
DE ESCRITÓRIO.
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
e perfeita higienização sendo permitidas as construídas em alvenaria
PORTARIA
Nº 14.947
DE 05 DE ABRIL DE 2016.
desde
que devidamente
revestidas;
RESCINDE
a pedido,
o contrato
de atrabalho
da servidora
públicae
IXdispor de
dependências
para
administração,
oficinas,
municipal
FERNANDA
HELENApreferentemente,
DA SILVA LOUREIRO
admitida
em
depósitosSrª.
diversos,
separados,
do corpo
industrial;
02-02-2009,
para o emprego público permanente de PROFESSOR DE
X- dispor
de tanques, caixas, bandejas e quaisquer outros
EDUCAÇÃO
INFANTIL.
recipientes de material impermeável, de superfície lisa e de fácil
lavagem e higienização;
XI – dispor Nº
de rede
de abastecimento
de águaDE
para2016.
atender
PORTARIA
14.948
DE 05 DE ABRIL
satisfatoriamente todas as necessidades do trabalho industrial e as
ADMITE, a Senhora ANA PAULA DE MOURA, em caráter tempodemais dependências que necessitem;
rárioXIIe excepcional
23-12-2016,
para o emprego
público
temporário
dispor deaté
água
fria abundante
e, quando
necessário,
de
de
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BÁSICA
constante
do Anexo V, da
instalações
de vapor
e água quente,
em I,todas
as dependências
de
Tabela
I, da Leie Complementar
nº de
130,produtos
de 31 decomo
Agostodedesubprodutos
2009, com
manipulação
preparo, não só
jornada
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e vencimentos equinão comestíveis;
parados
ref. 08,desob
o regime
jurídico
Consolidação
das Leiscom
de
XIII-adispor
rede
de esgotos
emda
todas
as dependências,
ligação a–tubos
coletoresser
e estes
ao sistema
geral momento,
de escoamento
com
Trabalho
CLT, podendo
rescindido
a qualquer
mediante
de resíduos
e corpos flutuantes
adequado que
aretenção
não adaptação
às atividades,
retorno doe dispositivo
titular e/ou elaboração
de
evite refluxo
de odores e a entrada de roedores e outros animais;
Concurso
Público.
XIV- dispor, conforme legislação específica, de vestiários e
instalações sanitárias adequadamente instaladas, de dimensões e em
número proporcional ao pessoal, instaladas separadamente para
PORTARIA
Nº 14.949
05 DE ABRIL
DE 2016.
cada
sexo, com acesso
indiretoDE
as dependências
industriais,
quando
ADMITE,
a
Senhora
BEATRIZ
DE
CASSIA
DIAS
PEREIRA,
em calocalizadas em seu corpo;
ráterXV
temporário
e excepcional
até 23-12-2016,
o emprego
público
– possuir
janelas e portas
providas para
de telas
milimétricas;
temporário
de PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BÁSICA I, constante
do
XVI- possuir,
quando DE
necessário,
instalações
de frio com
Anexo
V, edaantecâmaras
Tabela I, da que
Lei Complementar
nº 130, deem
31 número
de Agosto
de
câmaras
se fizerem necessárias,
e área
suficientes,
segundo
capacidade
estabelecimento;
2009,
com jornada
de atrabalho
de 30do
(trinta)
horas semanais e venciXVIIdispor de aequipamento
e adequado
aos trabamentos
equiparados
ref. 08, sob onecessário
regime jurídico
da Consolidação
lhos,Leis
obedecidos
os princípios
da técnica
industrialaequalquer
facilidade
de
das
de Trabalho
– CLT, podendo
ser rescindido
mohigienização,
aproveitamento
e preparo
de
mento,
mediantesendo
a não facultativo
adaptação àsoatividades,
retorno do
titular e/ou
subprodutos
não
comestíveis;
elaboração de Concurso Público.
XIII- dispor, quando necessário, de equipamento gerador de
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
instalado em dependência externa;
PORTARIA
Nºdependências
14.950 DEpara
05 armazenamento
DE ABRIL DEde2016.
XIX- dispor de
combusSenhora BIANCA
DOSdeSANTOS
PINTO,
caráter
tívelADMITE,
usado naa produção
de vapor,
acordo com
as em
legislações
temporário
vigentes; e excepcional até 23-12-2016, para o emprego público
temporário
de PROFESSOR
DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL,
XX- dispor
de depósitos adequados
para ingredientes,
embalagens, continentes,
ou I,produtos
de limpeza; e,nº 130, de
constante
do Anexo materiais
V, da Tabela
da Lei Complementar
XXIo de
estabelecimento
quede não
possuir
de
31 de
Agosto
2009, com jornada
trabalho
de 40equipamento
(quarenta) horas
aproveitamento
e
preparo
de
subprodutos
não
comestíveis
deverá
semanais e vencimentos equiparados a ref. 07, sob o regime jurídico
darConsolidação
destino a estes
de forma– CLT,
não causadora
poluição
da
das rejeitos
Leis de Trabalho
podendo serderescindido
ambiental, de acordo com as legislações vigentes.
a qualquer momento, mediante a não adaptação às atividades, retorno
Parágrafo único. É proibido o emprego de utensílios em geral,
do
e/ougamelas,
elaboração
de Concurso
Público.
taistitular
como:
bandejas,
mesas,
tanques, equipamentos e

outros, com ângulosidades ou frestas, confeccionados em material
rústico ou qualquer outro material ou forma que não permita perfeita
PORTARIA Nº 14.951 DE 05 DE ABRIL DE 2016.
higienização.
ADMITE,Nos
a Senhora
CRISTIANE
LEITE CUNHA
MACIEL,
em caArt.19.
locais em
que se fabriquem,
beneficiem,
preparem
ou acondicionem
produtos até
e subprodutos
de oorigem
animal,
ráter
temporário e excepcional
23-12-2016, para
emprego
públicoé
proibido terem
em depósito
ou que
temporário
de PROFESSOR
DEsubstâncias
EDUCAÇÃOnocivas
BÁSICA àII,saúde
constante
do
possamV,servir
para alterar,
fraudar
falsificar
o produto.
Anexo
da Tabela
I, da Leiadulterar,
Complementar
nºou
130,
de 31 de
Agosto
CAPÍTULO
II de trabalho de 15 (quinze) horas semanais e
de 2009,
com jornada
DA
HIGIENE
DOS aESTABELECIMENTOS
vencimentos equiparados
ref. 07, sob o regime jurídico da ConsoliArt. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabeledação das Leis de Trabalho – CLT, podendo ser rescindido a qualquer
cimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
momento,
a não adaptação
às atividades,
retorno
do titular e/
durante e mediante
após a realização
dos trabalhos
de rotina
e industriais,
ou
elaboração
de
Concurso
Público.
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
com a legislação ambiental pertinente, em especial, a Lei Complementar nº 173, de 19 de Dezembro de 2014, Código de Meio
Ambiente
de Santa
e seus
PORTARIA
Nº Isabel
14.952
DEregulamentos.
05 DE ABRIL DE 2016.
Art.21.
carros,
tanques,DA
vagonetes,
caixas,
ADMITE,0sa maquinários,
Senhora DAIANE
APARECIDA
SILVA SOARES,
mesas,
demais
materiais
e utensílios
convenientemente
marem
caráter
temporário
e excepcional
atéserão
23-12-2016,
para o emprego
cados de
modo a de
evitar
equívocosDE
entre
os destinados
a produtos
público
temporário
PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I, conscomestíveis
e os
no I,transporte
ou depósitonºde130,
produtos
tante
do Anexo
V, usados
da Tabela
da Lei Complementar
de 31 não
de
comestíveis, ou ainda utilizados na alimentação de animais, usandoAgosto de 2009, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais
se as denominações COMESTÍVEIS e NÃO COMESTÍVEIS.
e vencimentos
equiparados
a ref.equipamentos,
07, sob o regime
jurídico utensílios
da Consoli-e
Art. 22. As
instalações,
móveis,
dação
das Leis
de Trabalho
– CLT, em
podendo
ser rescindido
a qualquer
maquinários
devem
ser mantidos
condições
higiênico-sanitárias

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
momento, utilizados
mediante ana
não
adaptação
às atividades,
retorno
do titular ou
e/
utensílios
indústria,
devem
ser lavados
diariamente
ou elaboração
Concurso
Público. para mantença das condições
quantas
vezesdeforem
necessárias
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório o uso de produtos saneantes
e domissanitários devidamente registrados nos órgãos competentes.
PORTARIA Nº 14.953 DE 05 DE ABRIL DE 2016.
Art.
24. Osa estabelecimentos
em todas as
devem
ADMITE,
Senhora DAIANE BARBOSA
DEdependências
MELO LOURENÇO,
ser
mantidos
livres
de
animais
sinantrópicos
ou
quaisquer
outros
em caráter temporário e excepcional até 23-12-2016, para o emprego
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
público temporário de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, consa desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
tante do Anexo
V, da Tabela
I, da Lei Complementar
nº 130,
de 31 de
empresa
especializada
e devidamente
registrada ou
licenciada
no
Agosto
de
2009,
com
jornada
de
trabalho
de
30
(trinta)
horas
semanais
órgão competente.
e vencimentos
equiparados
a ref.deve
07, atender
sob o regime
jurídico da ConsoliArt.25. Todo
manipulador
obrigatoriamente
o que
dação das
Leis de Trabalho
CLT, podendo
ser rescindido
a refere
qualquer
consta
em Portaria
e demais–legislações
vigentes
no que se
ao
asseio
e estética,
uniformes,
uso de EPI’s,
higienização
momento,
mediante
a não adaptação
às atividades,
retornoe antissepsia
do titular e/
das
mãos e condutas
durante
a manipulação.
ou elaboração
de Concurso
Público.
Art. 26. O pessoal que manipula produtos condenados ou
trabalhe em necrópsias fica obrigado a desinfetar as mãos, instrumentos
e vestuários,
comDEantissépticos
PORTARIA
Nº 14.954
05 DE ABRILapropriados.
DE 2016. ADMITE, a SeArt. 27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
nhora DEBORAH DA SILVA, em caráter temporário e excepcional até
área que não seja destinada para tanto, bem como manter produtos,
23-12-2016,
para oosemprego
temporário
de PROFESSOR
DE
objetos
incluindo
pessoaispúblico
e materiais
estranhos
não pertencenEDUCAÇÃO
BÁSICA
II, constante em
do Anexo
da Tabela I, da Lei Comtes
à finalidade
da dependência
que seV,encontrarem.
plementar
de 31empregar
de Agostona
decoleta
2009, com
jornada dedetrabalho
de
Art. 28.nºÉ130,
proibido
e embalagem
matérias30 (trinta)
horas semanais
vencimentos
equiparados
ref. 07, sobde
o
primas
e produtos
usadosena
alimentação
humana, avasilhames
regimelatão,
jurídico
da Consolidação
dascom
Leisliga
de que
Trabalho
– CLT,
podendo
cobre,
zinco,
barro, estanho
contenha
mais
de 2%
(dois
por cento)
de chumbo
ou quemediante
apresente
estanhagem
ser rescindido
a qualquer
momento,
a não
adaptação defeituàs ativiosa,
ouretorno
qualquer
utensílio
que, pela forma
e composição,
dades,
do titular
e/ou elaboração
de Concurso
Público. possa
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
Art. 29. Em caso algum é permitido o acondicionamento de
matérias-primas e produtos destinados a alimentação humana em
PORTARIA Nº 14.955 DE 05 DE ABRIL DE 2016.
carros, recipientes ou continentes que tenham servido para produADMITE,
o Senhor EDSON BARBOSA DA SILVA, em caráter temtos não
comestíveis.
porário
e
excepcional
até 23-12-2016,
o emprego
público
tempoArt. 30. O S.I.M. poderá
exigir empara
qualquer
ocasião,
desde
que
rário denecessário,
PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BÁSICA II,medidas
constantehigiênicodo Anexo
julgue
a DE
execução
de quaisquer
V, da Tabela
da Lei Complementar
nº 130,
de 31 de Agosto
de 2009,
sanitárias
nosI, estabelecimentos,
áreas
de interesse,
suas dependêncomejornada
cias
anexos.de trabalho de 15 (quinze) horas semanais e vencimentos
TÍTULOaIV
equiparados
ref. 08, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
DA CLASSIFICAÇÃO
DOS
ESTABELECIMENTOS
de Trabalho
– CLT, podendo ser
rescindido
a qualquer momento, meCAPÍTULO
I
diante
a não adaptação
às atividades, retorno do titular e/ou elaboração
DOS ESTABELECIMENTOS
DE CARNES E DERIVADOS
de Concurso
Público.
Art. 31. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:
I- matadouro-frigorífico de bovinos;
PORTARIA
Nº 14.956de
DE
05 DE ABRIL DE 2016.
II- matadouro-frigorífico
suínos;
ADMITE,
a
Senhora
ELENICE
DEUTER
SANTILLI, em caráter
III- matadouro-frigorífico de aves
e coelhos;
temporário
e excepcional até 23-12-2016,
o emprego público
IV- matadouro-frigorífico
de caprinos para
e ovinos;
temporário
de PROFESSOR DEdeEDUCAÇÃO
BÁSICA I, constante do
V- matadouro-frigorífico
bovinos e suínos;
Anexo
da Tabela
I, da Lei Complementar nº 130, de 31 de Agosto de
VI-V,fábrica
de conservas;
VIIfábrica
dede
produtos
2009,
com
jornada
trabalhogordurosos;
de 30 (trinta) horas semanais e venciVIII-equiparados
fábrica de produtos
derivados
não
comestíveis;
mentos
a ref. 07, sob
o regime
jurídico
da Consolidação
e derivados;
dasIXLeisentrepostos
de Trabalhode– carnes
CLT, podendo
ser rescindido a qualquer moX- charqueadas.
mento,
mediante a não adaptação às atividades, retorno do titular e/ou
§1º. Entende-se
por "matadouro-frigorífico"
o estabelecimento
elaboração
de Concurso
Público.
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adequados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservação das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
PORTARIA
Nº 14.957
05 instalações
DE ABRIL
DE industrial
2016.
para
industrialização
e, deveráDE
possuir
de frio
RESCINDE
a
pedido,
o
contrato
de
trabalho
do
servidor
público
adequadas.
municipal
Sr. CHRYSTIAN
APARECIDO
FERREIRA
ALVES, admitido
§2º. Entende-se
por "fábrica
de conservas"
o estabelecimento
em industrializa
18-02-2010, para
o emprego
público
permanente
de PROFESSOR
que
a carne
das várias
espécies
de açougue,
com ou sem
sala
de matança BÁSICA
anexa, eII.que em qualquer dos casos seja dotada de
DE EDUCAÇÃO
instalações de frio industrial adequadas e aparelhagem para o
preparo de subprodutos não comestíveis.
§3º. Entende-se
"fábrica
de 05
produtos
gordurosos"
estabePORTARIA
Nºpor
14.958
DE
DE ABRIL
DE o2016.
lecimento destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, excluADMITE, a Senhora EVELYN MARA PEREIRA RODRIGUES, em
ída a manteiga, adicionadas ou não de matérias primas de origem
caráter temporário e excepcional até 23-12-2016, para o emprego públivegetal.
co temporário
de PROFESSOR
BÁSICA não
I, constante
§4º. Entende-se
por "fábricaDE
deEDUCAÇÃO
produtos derivados
comesdo Anexo
V, da Tabela I, daque
Lei manipula
Complementar
nº 130, de 31 ederesíduos
Agosto
tíveis"
o estabelecimento
matérias-primas
de animais
2009, comdejornada
trabalho de 30para
(trinta)
horas semanais
e vende
váriasde
procedências,
o preparo
exclusivo
de
cimentos equiparados
07, sob o regime
jurídico da Consolidação
produtos
utilizados naa ref.
alimentação
não humana.
"entreposto
carnes ea derivados"
das§5º.
Leis Entende-se
de Trabalho –por
CLT,
podendo serderescindido
qualquer mo-o
estabelecimento
ao recebimento,
mento, mediante adestinado
não adaptação
às atividades,guarda,
retornomanipulação,
do titular e/ou
conservação,
elaboração de acondicionamento,
Concurso Público. e distribuição de carnes frescas e
derivados resfriados ou congelados das diversas espécies de açougue e outros produtos animais.
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produNº 14.959
DE 05 DE
ABRIL DE
2016.
zaPORTARIA
charque, dispondo
obrigatoriamente
de instalações
próprias
para
ADMITE, a Senhora
FLAVIA
REGINA
SILVA, em caráo aproveitamento
integral
e perfeito
deLOPES
todas asDAmatérias-primas.
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
temporário
e excepcional até
23-12-2016,
empregoabatidos
público
ater
base
óssea correspondente
e que
procedepara
dos oanimais
temporário
de PROFESSOR
sobre
inspeção
veterinária. DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, constante do
§1º.V,Quando
destinada
elaboração denºconservas
Anexo
da Tabela
I, da LeiàComplementar
130, de 31em
de geral,
Agostopor
de
"carne"
(matéria-prima)
devem-se
as massas
musculares
2009, com
jornada de trabalho
de 30entender
(trinta) horas
semanais
e vencidespojadas
de gordura,
vasos,
gânglios,
tendões e
mentos equiparados
a ref.aponeuroses,
07, sob o regime
jurídico
da Consolidação
ossos.
das Leis de Trabalho – CLT, podendo ser rescindido a qualquer mo§2°. mediante
Considera-se
e vísceras
dos
de
mento,
a não"miúdos"
adaptaçãoosàsórgãos
atividades,
retorno
doanimais
titular e/ou
açougue, usados na alimentação humana, além dos pés, mãos e
elaboração de Concurso Público.
cauda.
Art. 33. O animal abatido, formado das massas musculares e
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
PORTARIA
14.960 DE
05 DE ABRIL
DE constitui
2016.
vísceras
torácicasNº
e abdominais
tecnicamente
preparado,
ADMITE, a Senhora GRACIELA ROSEMEIRE GONÇALVES RIa "carcaça".
§1º. Nos
suínos,temporário
para efeitoe de
reinspeção,
que venham
BEIRO,
em caráter
excepcional
até desde
23-12-2016,
para o
acompanhados
respectivos
certificados DE
de EDUCAÇÃO
inspeção, asBÁSIsuas
emprego públicodos
temporário
de PROFESSOR
carcaças
podemdo
ouAnexo
não incluir
o couro
cabeça
e pés.
CA I, constante
V, da Tabela
I, da
Lei Complementar
nº 130,
"carcaça"
dividida
ao longo
coluna
as
de §2°.
31 deAAgosto
de 2009,
com jornada
de da
trabalho
de vertebral
30 (trinta) dá
horas
"meias
carcaças"
que, subdivididas
pora um
entre
duas costelas,
semanais
e vencimentos
equiparados
ref.corte
07, sob
o regime
jurídico
dão os "quartos" anteriores ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, podendo ser rescindido
Art. 34. A simples designação "produto", "subproduto" "mera qualquer
mediante
a não
adaptação
às atividades,
retorno
cadoria"
oumomento,
"gêneros”,
significa
para
efeito legais,
que se trata
de
do titularprevisto
e/ou elaboração
de 3º,
Concurso
Público.
produto
no artigo
deste Decreto.
Seção I
Do Funcionamento de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
PORTARIA
Nº 14.961 DE de
05 carnes
DE ABRIL
DE 2016.
Art. 35. Os estabelecimentos
e derivados
devem
satisfazer
as seguintes
além dasDA
comuns
para todos
os
ADMITE,
a Senhoracondições,
LAUDECI VALDECI
SILVA COSTA,
em caestabelecimentos:
ráter temporário e excepcional até 23-12-2016, para o emprego público
I- seremdelocalizados
em
em áreaESPECIAL,
aprovada constante
pelo Plano
temporário
PROFESSOR
DEárea
EDUCAÇÃO
do
Diretor
Estratégico
de
Santa
Isabel,
afastado
dos
limites
das vias
Anexo V, da Tabela I, da Lei Complementar nº 130, de 31 de Agosto
de
públicas
de jornada
acordo com
os Códigos
Obras
e de Posturas
vigentes,e
2009, com
de trabalho
de 25de
(vinte
e cinco)
horas semanais
dispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
vencimentos equiparados a ref. 08, sob o regime jurídico da Consolidos equipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
dação
dasàLeis
de Trabalhodas
– CLT,
podendo
ser rescindido aequalquer
adequada
manipulação
carcaças
higienicamente,
demais
momento, mediante a não adaptação às atividades, retorno do titular e/
matérias-primas;
ou IIelaboração
decurrais
Concurso
Público.
dispor de
e/ou
pocilgas cobertas convenientemente
pavimentadas e providas de bebedouros;
III- dispor, no caso de estabelecimento de abate, de meios que
possibilitem
a lavagem
e a desinfecção
dos veículos
nos
PORTARIA
Nº 14.962
DE 05 DE
ABRILutilizados
DE 2016.
transportes
dosa animais,
segundoAPARECIDA
legislação vigente;
ADMITE,
Senhora LETICIA
DE SOUZA SILVA, em
IV– temporário
dispor de locais
apropriados
para separação
e isolamento
caráter
e excepcional
até 23-12-2016,
para o emprego
públide
animais
doentes;
co temporário de PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL,
V- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de
constante do Anexo V, da Tabela I, da Lei Complementar nº 130, de 31
dependências de matança suficientemente amplas para permitir o
de Agosto
de 2009, com jornada
de trabalho
de 40 (quarenta)
horas
normal
desenvolvimento
das respectivas
operações,
com disposisemanais
e
vencimentos
equiparados
a
ref.
07,
sob
o
regime
jurídico
tivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e
da Consolidação dasevitem
Leis decontato
Trabalhomanual
– CLT, podendo
ser operários
rescindido
preferencialmente
direto dos
a qualquer
momento, mediante
a não adaptação às atividades, retorno
durante
a movimentação
das mesmas;
do VItitular
e/ou elaboração
de Concursode
Público.
dispor,
nos estabelecimentos
abate, de dependências para
o esvaziamento e limpeza dos estômagos e intestinos, a manipulação de cabeças e línguas e das demais vísceras comestíveis;
VII- dispor, de
com
este
de graxaria
para o
PORTARIA
Nºacordo
14.963
DE
05Decreto,
DE ABRIL
DE 2016.
aproveitamento
de matérias-primas
gordurosas
e subprodutos
não
ADMITE, a Senhora
MARIA APARECIDA
DOS SANTOS
BORGES,
comestíveis, de câmaras frias, de sala de desossa, de dependências
em caráter temporário e excepcional até 23-12-2016, para o emprego
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
público temporário
de PROFESSOR
DE de
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I, consconservas,
de depósito
e salga de couros,
salga e ressalga
e secagem
tante
do de
Anexo
V, da de
Tabela
I, da Lei não
Complementar
nºe130,
de 31 de
de
carne,
depósito
subprodutos
comestíveis
de depósitos
Agosto deproporcionais
2009, com jornada
de trabalho
30 (trinta) horas semanais
diversos,
à capacidade
dode
estabelecimento;
e vencimentos
a ref. 07,
sob o regime
jurídico da
VIII- disporequiparados
de equipamento
completo
e adequado,
taisConsolicomo:
dação das Leis
de Trabalho
CLT, podendo
serpias,
rescindido
a qualquer
plataformas,
mesas,
carros,–caixas,
estrados,
esterilizadores,
emomento,
outros utilizados
fábricas de
recebimento
mediante aem
nãoquaisquer
adaptaçãodas
às atividades,
retorno
do titular e/e
industrialização
matéria-prima
ou elaboração deda
Concurso
Público. e do preparo de produtos, em
número suficiente e construídos com material que permita fácil e
perfeita higienização;
IX- possuir dependências específicas para higienização de
PORTARIA
Nº 14.964 DE 11 DE ABRIL DE 2016.
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros comFica instaurada
para a apuração
dos fatos narrados e,
ponentes
de acordo sindicância
com a finalidade
do estabelecimento;
se Xo caso,
sugestão
das
sanções
cabíveis.
dispor de equipamento gerador de vapor ou similar com
capacidade suficiente para as necessidades do estabelecimento, bem
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
PORTARIA
Nº 14.965 DE 11 DE ABRIL DE 2016.
manipulação
e industrialização.
§1º.
Os estabelecimentos
aoem
abate
de temporário
AVES e
ADMITE
os Senhores abaixodestinados
relacionados,
caráter
COELHOS
devem
satisfazer as
seguintes
condições
específicas:
e excepcional
até 23-12-2016,
para
o emprego
público temporário
de
I) dispor deDEplataforma
coberta
para
recepçãododos
animais,
PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I, constante
Anexo
V da
protegida
dos
dominantes
incidência
direta
dos raios
Tabela I da
Leiventos
Complementar
nº 130dade
31 de Agosto
de 2009,
com
solares;
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, e vencimentos equiII) dispor de mecanismo que permita realizar as operações de
parados a ref.07, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis de
sangria, esfola, evisceração e preparo de carcaça “toilete” com as
Trabalho
– CLT, podendo
ser rescindido
qualquer
momento, mediante
aves
ou coelhos
suspensos
pelos pés ae/ou
cabeças;
a não
atividades e retorno
do titular
e/oua elaboração
de
III)adaptação
dispor deàsdependências
exclusivas
para
operação de

2
10
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões
Concurso
Público. de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
Nome
área
da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
proteção
da saúde pública.
MARIA CLARISNETE
DE ARAUJO AQUINO
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
RAQUEL
REGINA
DA
SILVA
serão aplicados em todas
as etapas do processo de produção, nas
propriedades
rurais,
produção
REGIANE CASSIA DA SILVA artesanal, estabelecimentos industriais, meios de manipulação e transporte.
Art. 3º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Nº Agropecuário,
14.966 DE 11
DE ABRIL
DE
e PORTARIA
Desenvolvimento
através
do Serviço
de2016.
Inspeção
ADMITE,
a
Senhora
MAYARA
STEFANI
DOS
SANTOS,
em caráMunicipal – S.I.M. e abrange:
ter temporário
e excepcional
o emprego
público
I- os animais
destinadosaté
ao23-12-2016,
abate, seuspara
produtos,
subprodutos
temporário
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, constante do
e matérias de
primas;
II- V,
o pescado
Anexo
da TabelaeI,seus
da Leiderivados;
Complementar nº 130, de 31 de Agosto de
III-com
o leite
e seus
derivados;
2009,
jornada
de trabalho
de 30 (trinta) horas semanais e venciIV- equiparados
os ovos e seus
derivados;
mentos
a ref.
08, sob o regime jurídico da Consolidação
de abelha,
a cera
e seus ser
derivados;
e, a qualquer modas VLeiso mel
de Trabalho
– CLT,
podendo
rescindido
VI-mediante
os demais
produtos
artesanais
quando
autorizados
pela
mento,
a não
adaptação
às atividades,
retorno
do titular e/ou
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
elaboração de Concurso Público.
Art. 4º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal e os demais produtos Artesanais autorizados pela legislação, abrange ainda:
PORTARIA
Nº de
14.967
11 DE ABRIL
DE 2016.
I- as condições
higieneDE
e sanitárias
dos estabelecimentos
ADMITE, a Senhora QUEILA PEREIRA DE CARVALHO BARBOregistrados;
a captação,
e distribuição
SA, IIpara
o exercíciocanalização,
do empregodepósito,
público detratamento
PROFESSOR
DE EDUdas águas
de abastecimento
bem
como
a captação,
CAÇÃO
ESPECIAL,
constante do
Anexo
V, da
Tabela I, dadistribuição
Lei Comple-e
escoamento
mentar
nº 130,das
deáguas
31 deresiduais;
Agosto de 2009, com jornada de trabalho de
III- oefuncionamento
dos estabelecimentos;
25 (vinte
cinco) horas semanais
e vencimentos equiparados a ref. 08,
as fases
de recebimento,
elaboração,
preparo,
sob IVo regime
jurídico
da Consolidação
das Leis manipulação,
de Trabalho – CLT,
poacondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
dendo ser rescindido a qualquer momento, mediante a não adaptação
produtos de origem animal e suas matérias-primas, adicionadas ou
às
retorno
do titular e/ou elaboração de Concurso Público.
nãoatividades,
de produtos
vegetais;
V- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
PORTARIA
Nº 14.968
11 DEneste
ABRIL
DE na
2016.
acordo
com os tipos
e padrõesDE
previstos
Decreto,
LegisNOMEIA
a Senhora
VANDA
ALMEIDA
SANTOS,
para a função
de
lação
Federal
e Estadual
e demais
normas
e fórmulas
técnicas
científicasdeaprovadas;
confiança
ASSISTENTE DE COORDENADORIA, com vencimentos
VII- a classificação
de produtos
subprodutos,
equiparados
à ref. 11 do anexo
I da Leie Municipal
2.054dedeacordo
30 de com
ouos tipos
e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal
tubro
de 1998.
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas científicas aprovadas;
VIII- as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias;
PORTARIA
Nº 14.969 DE 11 DE ABRIL DE 2016.
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
NOMEIA
o
Senhor
EDUARDOe produtos,
DE PAULAquando
SAUEIA,houver
para exercer
a
químicos das matérias-primas
necessifunção
dade; e,de confiança de DIRETOR DE DIRETORIA, ref. 18, do anexo I
da Lei
de 30 de outubro
de 1998.vivos, dos produtos
X-Municipal
os meios2.054
de transportes
de animais
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
Art. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
Funcional
fornecida
pela Secretaria
de Meio
PORTARIA
Nº 14.970
DE 11Municipal
DE ABRIL
DE Ambiente
2016.
e Desenvolvimento
Agropecuário
a sigla
S.I.M.,
o número
Fica instaurada sindicância
paracontendo
a apuração
dos fatos
narrados
e,
do oprontuário,
nome,
cargo e data de expedição.
se
caso, sugestão
dasfotografia,
sanções cabíveis.
§1º. É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
atividades profissionais.
PORTARIA
Nº 14.971
DE 11noDE
ABRILdaDE
2016.
§2º. Aos servidores
do S.I.M.,
exercício
função,
será
Fica
instaurada
sindicância
para
a
apuração
dos
fatos
narrados
concedido o acesso amplo e irrestrito e a qualquer hora, a todase,as
se
o caso, sugestão
das sanções
cabíveis.
dependências
e instalações
dos estabelecimentos
registrados ou em
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
são mantidos, depositados e comercializados produtos e
subprodutos
de origem
animal
que11
versa
Decreto.
PORTARIA
Nº 14.972
DE
DEeste
ABRIL
DE 2016.
Art.
6º. Somente
poderão
expostosFLORENCIO
à venda, depositados
ou
ADMITE
a Senhora
THAISser
CRISTINA
FERREIRA,
transportados
produtos
previstos no
3º deste
Decreto,
que:
em
caráter temporário
e excepcional
atéartigo
23-12-2016,
para
o emprego
I- tenham
sidode
previamente
registrados
no órgão
federal,
estapúblico
temporário
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BÁSICA
I, consdual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
tante do Anexo V da Tabela I da Lei Complementar nº 130 de 31 de
II- tenham sido embalados, reembalados, transportados, imporAgosto
devendidos
2009 compor
jornada
de trabalho desob
30 (trinta)
semanais
tados ou
estabelecimentos
regimehoras
de inspeção
no
ereferido
vencimentos
equiparados
a ref. 08, sob o regime jurídico da Consoliserviço
competente;
dação
Leis de
Trabalho
– CLT,
podendo
rescindido das
a qualquer
III-das
tenham
sido
rotulados
segundo
asser
disposições
legislamomento,
mediante
ções vigentes;
e, a não adaptação às atividades, retorno do titular e/
ou elaboração
de Concurso
Público.
IV- obedeçam
na sua composição
o padrão de qualidade determinado na legislação vigente.

PORTARIA Nº 14.973 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Fica instaurada sindicância para a apuração dos fatos narrados e,
se o caso, sugestão das sanções cabíveis.

PORTARIA Nº 14.974 DE 11 DE ABRIL DE 2016.
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CAPÍTULO II
TÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
DO
DOS ESTABELECIMENTOS
INDUSFicaREGISTRO
instaurada sindicância
para a apuração dos fatos narrados
e,
ELENICE
TRIAIS
E
ENTREPOSTOS
Art. 15. DEUTER
Nenhum SANTILLI
estabelecimento registrado pode ser vendido
se o caso, sugestão das sanções cabíveis.
ouFLAVIA
arrendado
sem LOPES
que concomitantemente
seja feita a competente
CAPÍTULO I
REGINA
DA SILVA
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
DO REGISTRO
RAQUEL
DA SILVA ou arrendatário se negar a promover
§1º. No REGINA
caso do comprador
Art. 7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
PORTARIA
Nº 14.975 DE 11 DE ABRIL DE 2016.
a transferência,
deve
ser feita pelo vendedor ou locador imediata
seguintes
estabelecimentos:
RITA DE CASSIA
SANTANA
instauradafrigoríficos
sindicância para
a apuração
dos fatos
e,
comunicação escrita ao S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.
I-Fica
matadouros
de bovinos,
suínos,
avesnarrados
e coelhos,
ROSANGELA
NEVES
DA FONSECA
se o caso,e sugestão
sanções
cabíveis.
§2º. As empresas
responsáveis
por estabelecimentos registrados
caprinos
ovinos edas
demais
espécies
devidamente aprovadas para
durante
as
fases
do
processamento
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
SANDRA REGINA RIBEIRO DIAS da transação comercial devem
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produque se encontram em face das exigências deste regulamento.
tosPORTARIA
de origem animal
não comestíveis;
Nº 14.976
DE 11 DE ABRIL DE 2016.
§3º. Enquanto a transferência não se efetuar, continua responIIpostos
de
leite
e
derivados,
fábrica
de
laticínios,
usinas
de
Fica instaurada sindicância para a apuração dos fatos narrados e,
PORTARIA
Nº 14.985
13 DE ABRIL
DE 2016. a
sável
pelas irregularidades
queDE
se verifiquem
no estabelecimento
beneficiamento
de leite
e entreposto
de laticínios;
se o caso, sugestão
das sanções
cabíveis.
Fica
reinstaurada
sindicância
para
a
apuração
dos
fatos
narrados,
empresa em nome da qual esteja registrado.
III- entrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
e, bem
as responsabilidades
pelos ocorridos
o caso, suges-a
§4º. como
No caso
do vendedor ou locador
ter feitoeasecomunicação
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
tãose
das
sanções
cabíveis.
que
refere
o §1º,
e o comprador ou locatário não apresentar dentro
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
PORTARIAautorizadas
Nº 14.977a produção
DE 11 DE
DE 2016.
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
não-alcoólicas,
pelaABRIL
legislação;
Fica
instaurada de
sindicância
para a apuração
dos fatos
narrados
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
Ventrepostos
ovos e fábricas
de conservas
de ovos;
e, e,
se oVI–
caso,
sugestão
das sançõesde
cabíveis.
o qual
só será restabelecido
depois
a exigência
legal.
apiários
e entrepostos
mel e cera de abelhas.
PORTARIA
Nº 14.986
DE de
13cumprida
DE ABRIL
DE 2016.
§5º.
Adquirido
o
estabelecimento,
por
compra
ou
arrendamento
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
ADMITE a Senhora JOSEFA MARIZA AGRA SILVA, em caráter
dos
imóveiseeexcepcional
realizada aaté
transferência
registro,
a nova
empresa
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, aconditemporário
23-12-2016,do
para
o emprego
público
temé obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável
cionamento,
embalagem
de produtos
e subprodutos
origem
PORTARIA
Nº 14.978
DE 11 DE
ABRIL DEde2016.
porário de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, constante do Anexo
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
animal
possuir
instalações
parafatos
esses
procediFicadevem
instaurada
sindicância
para aadequadas
apuração dos
narrados
e,
V Art.
da Tabela
da Lei Complementar
nº 130deve
de 31
de Agosto
2009,
16. OI processo
de transferência
obedecer
node
que
lhe
mentos,
e
estarem
devidamente
regulamentados
perante
o
Serviço
se o caso, sugestão das sanções cabíveis.
com
jornada deaotrabalho
27:30 (vinte
e sete e trinta)
semanais
for
aplicável,
mesmodecritério
estabelecido
para ohoras
registro.
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
e vencimentos
equiparados a ref. 08, sob o regime jurídico da ConsoliTÍTULO III
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
dação
das
Leis
de Trabalho
– CLT, podendoSANITÁRIA
ser rescindido aDOS
qualquer
DAS
CONDIÇÕES
HIGINÊNICO
ESpara a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
PORTARIA
Nº 14.979
11outros
DE ABRIL
DE 2016.
momento, mediante a não adaptação às atividades, retorno do titular e/
TABELECIMENTOS
utilização
em outras
unidadesDE
ou em
estabelecimentos.
FicaPoderão
instaurada
sindicância
para a apuração
dosreferido
fatos narrados
e,
§2º.
requerer
a dispensa
do registro
no caput
ou CAPÍTULO
elaboração deIConcurso Público.
se o caso,
sugestão
das sanções cabíveis.
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
deste
artigo,
os estabelecimentos
comerciais que manipulam pequeArt. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
recebimento,
transformação,
preparo,
beneficiamento,
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embaPORTARIA
Nº 14.987elaboração,
DE 13 DE
ABRIL
DE 2016.
elaboração,
industrialização,
manipulação,
depósito,
rotulagem,
lagem
dos produtos
subprodutos
de origem
animal.
PORTARIA
Nº e14.980
DE 11
DE ABRIL
DE 2016.
ADMITE a Senhora MONICA APARECIDA BARBOZA MONTEIRO,
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
Art.
O registro
será requerido
a Secretaria
Municipal
Fica9º.
instaurada
sindicância
para aperante
apuração
dos fatos narrados
e,
em caráter temporário e excepcional até 23-12-2016, para o emprego
subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
de
e Desenvolvimento
se Meio
o caso,ambiente
sugestão das
sanções cabíveis. Agropecuário, através de
público temporário
de PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANemitido
pelo S.I.M.
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admiTIL,
constante
do
Anexo
V da Tabela
I da Lei Complementar
nº 130 dee
Art. 18. O funcionamento
dos estabelecimentos
industriais
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
31 de Agostosomente
de 2009,será
comlicenciado
jornada de depois
trabalhodedeatendido
40 (quarenta)
horas
entrepostos
as normas
Isabel.
PORTARIA
Nº 14.981
DE 11 DE ABRIL
DEcomo
2016.
semanais
e vencimentos
equiparados
a ref. 07,
sob o regime
jurídico
do
Plano Diretor
Estratégico
de Santa Isabel
e legislações
correlatas
Art. 10. A construção
de estabelecimentos,
assim
os já
Fica instaurada
sindicância
a apuração
dos fatos
narrados de
e,
eda
as Consolidação
seguintes condições
e comuns:
existentes
deverão obedecer
aspara
exigências
previstas
nos Códigos
das Leisbásicas
de Trabalho
– CLT, podendo ser rescindido
se
o
caso,
sugestão
das
sanções
cabíveis.
I- localizar-se
emmediante
pontos adistantes
de fontes
produtoras
de
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
a qualquer
momento,
não adaptação
às atividades,
retorno
odores
indesejáveis
de qualquer
natureza;
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
do titular
e/ou elaboração
de Concurso
Público.
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
II- ser instalado, quando viável, de preferência no centro do
alterações
e, as Leis
Proteção
e Recuperação
aos Mananciais
PORTARIA
Nº de
14.982
DE
11 DE ABRIL
DE 2016.da terreno, devidamente cercado e afastado das vias públicas de acordo
Região
Metropolitana
de São
Paulo,
Leis Estaduais
nº 898/75,
1172/
com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes, dispondo de área
ADMITE
os Senhores
abaixo
relacionados,
em caráter
temporário
PORTARIA Nº 14.988 DE 13 DE ABRIL DE 2016.
76
e 9866/97 eaté
outros
Diplomaspara
Legais
que venham
constituir
nosso
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
e excepcional
23-12-2016,
o emprego
público
temporário
de
NOMEIA o devendo
Senhor VALDEMIR
DA SILVA,
para exercer
Ordenamento
Jurídico,
tais como:
a Lei
Específica
da Área
de
de transporte,
em todasTEIXEIRA
as hipóteses
as operações
de
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I, constante
do Anexo
V, da
a função de
confiança de
AGENTE COMUNITÁRIO,
ref. 04, do anexo I,
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
recepção
e expedição
realizar-se
no interior do terreno;
Tabela I, da Lei Complementar nº 130, de 31 de Agosto de 2009, com
da IIILei Municipal
2.054,
de 30
de outubro
de 1998.
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
dispor de
fontes
e/ou
redes de
abastecimento de água
jornada
de trabalhodede1997.
30 (trinta) horas semanais, e vencimentos equi28
de novembro
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
parados
a ref.08,
sobQualquer
o regime ampliação
jurídico da ou
Consolidação
dasnos
Leisestade
Parágrafo
único.
remodelação
laboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
Trabalho – CLT,registrados,
podendo serreferentes
rescindido aàsqualquer
momento, mediante
belecimentos
suas dependências
ou insanálises
e em volume
suficiente
e capaz
de atender
PORTARIA
Nº 14.989
DE 13
DE ABRIL
DE todas
2016.as
a não adaptação
atividades
e retorno doapós
titular
e/ou elaboração
de
talações,
somenteàspoderão
ser realizadas
aprovação
prévia dos
necessidades
sanitárias
doabaixo
estabelecimento;
ADMITE os
Senhores
relacionados, em caráter temporário
Concursopelo
Público.
projetos
S.I.M.
IV- dispor até
de luz
natural epara
artificial
abundantes,
devendo ser
e excepcional
23-12-2016,
o emprego
público temporário
de
Art. 11. Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e
uniformes
sem
ofuscamento
para
não
ocorrer
alteração
nas caracPROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I constante do Anexo
V da
Nome
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
terísticas organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente em
Tabela I da Lei Complementar nº 130 de 31 de Agosto de 2009, com
RICO
doADRIANA
registro,DE
só OLIVEIRA
podem ser
executadas após aprovação prévia dos
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
de trabalhodedeordem
30 (trinta)
horas semanais,
e vencimentos
equi-a
novos projetos pelo S.I.M.
asjornada
peculiaridades
tecnológica
cabíveis
e também para
CLEIS LUIS NUNES
parados
a
ref.07,
sob
o
regime
jurídico
da
Consolidação
das
Leis
mantença de ambientes livres de fungos, mofos, bolores, gasesdee
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
Trabalho – CLT, podendo ser rescindido a qualquer momento, mediante
outros;
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
a não
adaptação
às atividades
do titular
e/ou elaboração
de
V- possuir
pisos
e paredese eretorno
divisórias
vedadas,
lisas, de cor
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
PORTARIA
Nº 14.983
DEmeses,
11 DEsóABRIL
DE 2016.
Concurso
Público.arredondados com acabamento liso e impermeável
clara,
com cantos
por
espaço superior
a 12 (doze)
poderá reiniciar
suas
Fica instaurada
a apuração
narrados e,
que permitam a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
atividades
mediantesindicância
inspeção para
prévia
de todasdos
suasfatos
dependências,
Nome
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
instalações
e equipamentos.
se o caso, sugestão
das sanções cabíveis.
CLAUDIA
NASCIMENTO
dificulte
ou DAS
torneCHAGAS
impossível
a devida higienização e que permita o
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultraingresso de animais sinantrópicos;
passar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
JESSICA MORAES DE LIMA
VI- possuir em todas as dependências, em especial área de
registro,
ao critério
S.I.M. DE 11 DE ABRIL DE 2016.
PORTARIA
Nº do
14.984
MARLETE DIAS
DOS
manipulação,
forro
de SANTOS
material OLIVEIRA
resistente a umidade e a vapores,
Art.
14. Tratando-se
estabelecimentos
a mesma
ADMITE
os Senhoresdeabaixo
relacionados,pertencentes
em caráter temporário
construídos de modo a evitar o acúmulo de sujeira e contaminação,
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
e excepcional até 23-12-2016, para o emprego público temporário de
de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispenPROFESSOR
DEa construção
EDUCAÇÃOisolada
BÁSICA
constante do que
Anexo
V da
nosPORTARIA
casos em que
coberturaDE
proporcionar
perfeita
sando-se
apenas
de I,dependências
possam
Nºa 14.990
14 DE ABRIL
DEvedação
2016. a
Tabela
I da Lei Complementar nº 130 de 31 de Agosto de 2009, com
entrada
de poeiras,
sujidades,
animais
incluindo
os sinantrópicos
ser
comuns.
DESIGNA
a
servidora
pública
Municipal
MARILU
SUEMI
MAT-e
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e vencimentos equiSUKURA CAMPOS, para responder interinamente pela SECRETARIA
parados a ref.07, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis de
MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA
PROMOÇÃO
SOCIAL, sempre que o
Trabalho – CLT, podendo ser rescindido a qualquer momento,
mediante
Edição nº
377 de 30 de
março deDE
2016
- tiragem:E1000
exemplares
Secretário Municipal da Assistência e Promoção Social, o Sr. João de
a não adaptação às atividades e retorno
do
titular
e/ou
elaboração
de
Produzido pela Editora M.O.D.A Silva Editora jornalística-ME - CNPJ -10.763.052/0001- 73
Deus de Vasconcellos Ferreira, se ausentar do município.
Concurso Público.
Nome
BARBARA MACHADO BARBOSA

Rua Abrão Antonio Benedito, 104 - Igaratá - Diagramação - André Luiz Ferreira
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - Assessoria de Imprensa
PORTARIA Nº 14.991 DE 14 DE ABRIL DE 2016.

30/04/2016
30/03/16
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e outros;ADMITE a Senhora JANAINA DA SILVA RODRIGUES, em caráter
temporário
e excepcional
até 23-12-2016,
para o mínimas,
emprego público
temVII- dispor
de dependências
e instalações
respeitadas
as finalidades
a que se destina,
para recebimento,
industrialização,
porário
de PROFESSOR
EDUCAÇÃO
INFANTIL, constante
do Anexo
manipulação,
embalagem,
depósitonºe 130
expedição
de Agosto
produtos
V
da Tabela I da
Lei Complementar
de 31 de
decomes2009,
tíveis,
sempre
meio
deeparedes
totaishoras
das destinadas
com
jornada
de separados,
trabalho de por
27:30
(vinte
sete e trinta)
semanais
preparo deequiparados
produtos não
comestíveis;
eaovencimentos
a ref.
07, sob o regime jurídico da ConsoliVIIIdispor
de
mesas
com
revestimento
liso, resistente
dação das Leis de Trabalho – CLT, podendo
ser rescindido
a qualquere
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
momento, mediante a não adaptação às atividades, retorno do titular e/
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
ou
elaboração
de Concurso
Público.
e perfeita
higienização
sendo
permitidas as construídas em alvenaria

desde que devidamente revestidas;
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
PORTARIA
Nº separados,
14.992 DE
14 DE ABRIL
2016.
depósitos
diversos,
preferentemente,
doDE
corpo
industrial;ADMITE a Senhora SHEILA FERREIRA INACIO MORAIS, em cadispor de
tanques, caixas,
bandejaspara
e quaisquer
ráterXtemporário
e excepcional
até 23-12-2016,
o emprego outros
públirecipientes
impermeável,
de superfície
e de fácil
co
temporáriodedematerial
PROFESSOR
EDUCAÇÃO
INFANTIL, lisa
constante
do
lavagem
e higienização;
Anexo
V da
Tabela I da Lei Complementar nº 130 de 31 de Agosto de
XIcom
– dispor
de abastecimento
águae para
2009,
jornadadederede
trabalho
de 27:30 (vintede
e sete
trinta)atender
horas
satisfatoriamente todas as necessidades do trabalho industrial e as
semanais e vencimentos equiparados a ref. 08, sob o regime jurídico
demais dependências que necessitem;
da Consolidação
daságua
Leis de
– CLT,
podendo necessário,
ser rescindido
XII- dispor de
friaTrabalho
abundante
e, quando
de
ainstalações
qualquer momento,
a não adaptação
retorno
de vapormediante
e água quente,
em todasàsasatividades,
dependências
de
do
titular e/ou elaboração
Concurso
Público. como de subprodutos
manipulação
e preparo,de
não
só de produtos
não comestíveis;
XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com
ligação
a tubos coletores
e estesDE
ao sistema
de escoamento
com
PORTARIA
Nº 14.993
14 DEgeral
ABRIL
DE 2016.
retenção
de resíduos
e corpos
e dispositivo
adequado
que
ADMITE
a Senhora
DIRCEflutuantes
LOPES DE
ANDRADE,
em caráter
evite refluxo
de odores até
e a 23-12-2016,
entrada de roedores
e outros
animais;
temporário
e excepcional
para o emprego
público
temXIVconforme
legislação
específica,
de vestiários
porário
de dispor,
PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BASICA
II, constante
do Anexoe
instalações sanitárias adequadamente instaladas, de dimensões e em
V da Tabela I da Lei Complementar nº 130 de 31 de Agosto de 2009,
número proporcional ao pessoal, instaladas separadamente para
com
de trabalho
de 15 (quinze)
horas semanais
e vencimentos
cadajornada
sexo, com
acesso indireto
as dependências
industriais,
quando
equiparados
a
ref.
07,
sob
o
regime
jurídico
da
Consolidação
das Leis
localizadas em seu corpo;
de Trabalho
– CLT, janelas
podendoe ser
rescindido
a qualquer
meXV – possuir
portas
providas
de telasmomento,
milimétricas;
diante
a nãopossuir,
adaptação
às atividades,
retornoinstalações
do titular e/oudeelaboração
XVIquando
necessário,
frio com
de
Concurso
Público. que se fizerem necessárias, em número e área
câmaras
e antecâmaras
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabalhos,
obedecidosNº
os princípios
da técnica
facilidade
PORTARIA
14.994 DE
14 DEindustrial
ABRIL eDE
2016.de
higienização,
sendo facultativo
o aproveitamento
e preparoem
de
ADMITE a Senhora
JANAINA DA
SILVA PASSOS ALMEIDA,
subprodutos
não
comestíveis;
caráter temporário e excepcional até 23-12-2016, para o emprego púXIII- dispor, quando necessário, de equipamento gerador de
blico temporário de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, constante
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
do
Anexo Vem
dadependência
Tabela I da Lei
Complementar nº 130 de 31 de Agosto
instalado
externa;
de 2009,
com
jornada
de
trabalho
27:30
(vinte e sete e trinta)
horas
XIX- dispor de dependênciasdepara
armazenamento
de combussemanais
e vencimentos
a ref.
07, sob
o regime
jurídico
tível usado
na produçãoequiparados
de vapor, de
acordo
com
as legislações
da
Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, podendo ser rescindido
vigentes;
a qualquer
momento,
medianteadequados
a não adaptação
às atividades,embalaretorno
XX- dispor
de depósitos
para ingredientes,
gens,
continentes,
materiais
ou produtos
de limpeza; e,
do
titular
e/ou elaboração
de Concurso
Público.
XXI- o estabelecimento que não possuir equipamento de
aproveitamento e preparo de subprodutos não comestíveis deverá
dar
destino a estes
forma
não ABRIL
causadora
de 2016.
poluição
PORTARIA
Nº rejeitos
14.995deDE
14 DE
DE
ambiental, de acordo com as legislações vigentes.
ADMITE, a Senhora MIRIAN TERESA ZANCO CAPRA, para o
Parágrafo único. É proibido o emprego de utensílios em geral,
exercício
do gamelas,
emprego público
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
ES-e
tais como:
bandejas,
mesas, tanques,
equipamentos
PECIAL,
constante
do Anexo Voudafrestas,
Tabela confeccionados
I da Lei Complementar
nº 130
outros, com
ângulosidades
em material
de
31 deou
Agosto
de 2009,
jornada
trabalho
de 25
(vinte eperfeita
cinco)
rústico
qualquer
outrocom
material
oude
forma
que não
permita
horas
semanais e vencimentos equiparados a ref. 07, sob o regime
higienização.
jurídico
da Consolidação
dasque
Leissede
Trabalho –beneficiem,
CLT, podendopreparem
ser resArt.19.
Nos locais em
fabriquem,
ou acondicionem
produtosmediante
e subprodutos
de origem
animal, é
cindido
a qualquer momento,
a não adaptação
às atividades,
proibido
em depósito
retorno
do terem
titular e/ou
elaboraçãosubstâncias
de Concursonocivas
Público.à saúde ou que
possam servir para alterar, adulterar, fraudar ou falsificar o produto.
CAPÍTULO II
DA HIGIENE
ESTABELECIMENTOS
PORTARIA
NºDOS
14.996
DE 14 DE ABRIL DE 2016.
Art. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabeleADMITE os Senhores abaixo relacionados, em caráter temporário
cimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
edurante
excepcional
atéa 23-12-2016,
paratrabalhos
o empregodepúblico
de
e após
realização dos
rotinatemporário
e industriais,
PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I,
constante
do
Anexo
V
da
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
Tabela
I da Lei Complementar
nº 130 de em
31 de
Agosto adeLei
2009,
com
com a legislação
ambiental pertinente,
especial,
Complejornada
30de
(trinta)
horas semanais,
e vencimentos
mentar de
nº trabalho
173, dede19
Dezembro
de 2014,
Código de equiMeio
Ambiente
de Santa
e seus
regulamentos.
parados
a ref.07,
sobIsabel
o regime
jurídico
da Consolidação das Leis de
Art.21.
0s podendo
maquinários,
carros, atanques,
vagonetes,
caixas,
Trabalho
– CLT,
ser rescindido
qualquer momento,
mediante
demais materiais
e utensílios
convenientemente
amesas,
não adaptação
às atividades
e retornoserão
do titular
e/ou elaboraçãomarde
cados de Público.
modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
Concurso
comestíveis e os usados no transporte ou depósito de produtos não
Nome ou ainda utilizados na alimentação de animais, usandocomestíveis,
ROSELI VIEIRA PORTUGAL
seSILVIA
as denominações
COMESTÍVEIS
e NÃO COMESTÍVEIS.
APARECIDA
BARBOSA
VANESSA
DE PAULA móveis,
MARTINS
Art. 22. As CRISTINA
instalações, equipamentos,
utensílios e
maquinários devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
Art. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
utensílios utilizados na indústria, devem ser lavados diariamente ou
PORTARIA
Nº 14.997
DE 14
ABRILdas
DEcondições
2016.
quantas
vezes forem
necessárias
paraDE
mantença
higiênico-sanitárias,
sendo
obrigatório
o uso DA
de produtos
saneantes
ADMITE, a Senhora
MICHELE
RIBEIRO
CRUZ, em
caráter
etemporário
domissanitários
devidamente
registrados
órgãos
e excepcional
até 10-09-2016,
para nos
a função
de competenPSICOLÓtes.
GO, classificada em 01º lugar no Processo Seletivo nº 02/2016, com
Art. de
24.trabalho
Os estabelecimentos
em todas
as dependências
jornada
de 30 (trinta) horas
semanais
e vencimentosdevem
equiser
mantidos
livres
de
animais
sinantrópicos
ou
quaisquer
outros
parados a ref. 13, sob o regime jurídico da Consolidação
das Leis
de
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
Trabalho – CLT, podendo ser rescindido a qualquer momento, mediante
a desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
a não adaptação
às atividades
e/ou elaboração
de Concurso
Público.no
empresa
especializada
e devidamente
registrada
ou licenciada

órgão competente.
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
PORTARIA
Nºe demais
14.998
DE 14 DE
ABRIL
DEse2016.
consta
em Portaria
legislações
vigentes
no que
refere ao
asseio
e estética, uniformes,
usopública
de EPI’s,
higienização
e antissepsia
REENQUADRA
a servidora
municipal
a Sr.ª JEANE
MARIA
das
condutas
durante
a manipulação.
DE mãos
MELOeLIMA
admitida
em 02-02-2009
no emprego permanente de
Art. 26. ODEpessoal
que manipula
condenados
ou
PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BÁSICA I, produtos
fica reenquadrada
na funtrabalhe
em necrópsias
fica obrigadoDEa desinfetar
as mãos,
instrução de confiança
de VICE-DIRETOR
ESCOLA, ref.
06 constante
mentos
antissépticos
apropriados.
na Tabelae IIvestuários,
do anexo IVcom
da Lei
Complementar
nº 130, de 31 de Agosto
Art. 27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
de 2009.
área que não seja destinada para tanto, bem como manter produtos,
objetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencentes à finalidade da dependência em que se encontrarem.
PORTARIA
Nº 14.999
DE
14 DE
ABRIL DE
2016.
Art. 28. É proibido
empregar
na coleta
e embalagem
de matériasREENQUADRA
a servidora
pública municipal
a Sr.ª
EDILAINE
primas
e produtos usados
na alimentação
humana,
vasilhames
de
MORENO
DAzinco,
SILVA,barro,
admitida
em 03-12-2013
nocontenha
emprego mais
permanencobre,
latão,
estanho
com liga que
de 2%
(dois
cento) de chumbo
ou que apresente
defeitute de por
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BÁSICA I, estanhagem
fica reenquadrada
na
osa,
oude
qualquer
que, pela DE
forma
e composição,
possa
função
confiançautensílio
de VICE-DIRETOR
ESCOLA,
ref. 06 constante
prejudicar
ou produtos.nº 130 de 31 de Agosto
na Tabela IIas
domatérias-primas
anexo IV da Lei Complementar
Art.
29.
Em
caso
algum
é
permitido o acondicionamento de
de 2009.
matérias-primas e produtos destinados a alimentação humana em
carros, recipientes ou continentes que tenham servido para produtos não comestíveis.
PORTARIA
Nº poderá
15.000exigir
DE em
14 qualquer
DE ABRIL
DEdesde
2016.
Art. 30. O S.I.M.
ocasião,
que
REENQUADRA
municipal amedidas
Sr.ª SOLANGE
AUjulgue
necessário, aa servidora
execuçãopública
de quaisquer
higiênicoGUSTA DAnos
SILVA,
admitida em 03-12-2013
na funçãosuas
permanente
de
sanitárias
estabelecimentos,
áreas de interesse,
dependênPROFESSOR
cias
e anexos. ADJUNTO I, fica reenquadrada na função de confiança
TÍTULO IV DE ESCOLA, ref. 06 constante na Tabela II do anede VICE-DIRETOR
DA
DOSdeESTABELECIMENTOS
xo IV
daCLASSIFICAÇÃO
Lei Complementar nº 130
31 de Agosto de 2009.
CAPÍTULO I
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS
Art. 31. Os estabelecimentos
carnes
e derivados
classiPORTARIA
Nº 15.001 DEde14
DE ABRIL
DEsão
2016.
ficados em:
REENQUADRA a servidora pública municipal a Sr.ª ELZA MARIA
I- matadouro-frigorífico de bovinos;
DOIICARMO
MARCONDES, admitida
em 11-03-1988 na função permamatadouro-frigorífico
de suínos;
nente
de
PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO
I, fica reenquadrada
III- matadouro-frigorífico de aves eBÁSICA
coelhos;
na função
de confiança de VICE-DIRETOR
ESCOLA, ref. 06 consIV- matadouro-frigorífico
de caprinosDE
e ovinos;
tante
Tabela II do anexo IV da
Complementar
V-na
matadouro-frigorífico
de Lei
bovinos
e suínos;nº 130, de 31 de
Agosto
2009.de conservas;
VI- de
fábrica
VII- fábrica de produtos gordurosos;
VIII- fábrica de produtos derivados não comestíveis;
IX- entrepostos
carnes DE
e derivados;
PORTARIA
Nº de
15.002
14 DE ABRIL DE 2016.
Xcharqueadas.a servidora pública municipal a Sr.ª ANGELA APAREENQUADRA
§1º. Entende-se
porBATISTA,
"matadouro-frigorífico"
o estabelecimento
RECIDA
DE OLIVEIRA
admitida em 02-02-2009
na função
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adepermanente de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, fica reenquados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservaquadrada
na função
de confiança
de DIRETOR
DE ESCOLA,
07
ção
das espécies
de açougue,
podendo
ou não dispor
de salaref.
anexa
constante
na Tabela II e,
dodeverá
anexo IV
da Leiinstalações
Complementar
nº 130,
de 31
para
industrialização
possuir
de frio
industrial
de Agosto de 2009.
adequadas.
§2º. Entende-se por "fábrica de conservas" o estabelecimento
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
sala
de matança anexa,
e que em
casos seja
PORTARIA
Nº 15.003
DEqualquer
14 DEdos
ABRIL
DEdotada
2016.de
instalações
de frio aindustrial
adequadas
e aparelhagem
para o
REENQUADRA
servidora pública
municipal
a Sr.ª FERNANDA
preparo
de subprodutos
nãoemcomestíveis.
ALVES SILVA
LIMA, admitida
27-11-2001 na função permanente de
§3º. Entende-se
por "fábrica
de produtos
gordurosos"na
o estabePROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BÁSICA
I, fica reenquadrada
função
lecimento destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, exclude confiança de DIRETOR DE ESCOLA, ref. 07 constante na Tabela II
ída a manteiga, adicionadas ou não de matérias primas de origem
do anexo IV da Lei Complementar nº 130, de 31 de Agosto de 2009.
vegetal.
§4º. Entende-se por "fábrica de produtos derivados não comestíveis" o estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos
Nº 15.004
DE 14para
DEoABRIL
2016.de
dePORTARIA
animais de várias
procedências,
preparo DE
exclusivo
Retorna
ao cargonadealimentação
origem a partir
12-02-2016, a servidora
produtos
utilizados
nãode
humana.
§5º. municipal,
Entende-se
"entreposto
carnes no
e derivados"
pública
a Srªpor
ELIANE
DA SILVAdeBATISTA,
emprego per-o
estabelecimento
destinadoDE
ao EDUCAÇÃO
recebimento,BÁSICA
guarda,I,manipulação,
manente de PROFESSOR
constante do
conservação,
acondicionamento,
e distribuição
denº
carnes
frescas
Anexo V da tabela
I da Lei Complementar
Municipal
130, de
31 dee
derivados
resfriados ou congelados das diversas espécies de açouagosto de 2.009.
gue e outros produtos animais.
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produza charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
15.005
DE 14deDE
ABRIL
DE 2016.
o PORTARIA
aproveitamentoNº
integral
e perfeito
todas
as matérias-primas.
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
Retorna
cargo de origem
a partir
de 12-02-2016,
a abatidos
servidora
a base
óssea ao
correspondente
e que
procede
dos animais
pública
municipal,
a Srª ELAINE CRISTINA LOPES, no emprego persobre
inspeção
veterinária.
§1º. Quando
destinada àDE
elaboração
de conservas
geral, por
manente
de PROFESSOR
EDUCAÇÃO
BÁSICA I,em
constante
do
"carne"
devem-se
entender
as massas
musculares
Anexo V(matéria-prima)
da tabela I da Lei
Complementar
Municipal
nº 130
de 31 de
despojadas
de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
agosto de 2.009.
ossos.
§2°. Considera-se "miúdos" os órgãos e vísceras dos animais de
açougue, usados na alimentação humana, além dos pés, mãos e
PORTARIA
Nº 15.006 DE 14 DE ABRIL DE 2016.
cauda.
Retorna
ao
cargo
origemformado
a partir de
a servidorae
Art. 33. O animal de
abatido,
das12-02-2016,
massas musculares
pública
municipal,
a
Srª
RENILDA
RABELO
DOS
SANTOS
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro,OLIVEIRA,
órgãos e
no emprego
permanente
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
vísceras
torácicas
e abdominais
tecnicamente
preparado,INFANTIL,
constitui
aconstante
"carcaça".do Anexo V da tabela I da Lei Complementar Municipal nº
Nos
para
efeito de reinspeção, desde que venham
130§1º.
de 31
desuínos,
agosto de
2.009.
acompanhados dos respectivos certificados de inspeção, as suas
carcaças podem ou não incluir o couro cabeça e pés.
§2°. A "carcaça"
dividida DE
ao longo
da coluna
dá as
PORTARIA
Nº 15.007
14 DE
ABRILvertebral
DE 2016.
"meias
carcaças"
que,de
subdivididas
porde
um12-02-2016,
corte entre aduas
costelas,
Retorna
ao cargo
origem a partir
servidora
púdão os "quartos" anteriores ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
blica municipal, a Srª SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, no emprego
Art. 34. A simples designação "produto", "subproduto" "merpermanente
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BÁSICAque
I, constante
do
cadoria"
ou "gêneros”,
significa
para efeito legais,
se trata de
Anexo Vprevisto
da tabelanoI da
Lei Complementar
Municipal nº 130 de 31 de
produto
artigo
3º, deste Decreto.
agosto
deI2.009.
Seção
Do Funcionamento de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
satisfazer
as seguintes
condições,
das ABRIL
comuns para
PORTARIA
Nº 15.008
DE além
14 DE
DE todos
2016.os
estabelecimentos:
Retorna ao cargo de origem a partir de 12-02-2016, a servidora
I- serem
localizados
em MARIA
área em
Plano
pública
municipal,
a Srª ROSA
DAárea
CRUZaprovada
ROCHA, pelo
no emprego
Diretor
Estratégico
de
Santa
Isabel,
afastado
dos
limites
das
vias
permanente de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, constante
do
públicas
de Obras
e de Posturas
Anexo Vde
daacordo
tabela com
I da os
LeiCódigos
Complementar
Municipal
nº 130 vigentes,
de 31 de
dispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
agosto de 2.009.
dos equipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
adequada à manipulação das carcaças higienicamente, e demais
matérias-primas;
PORTARIA
Nº 15.009
DE 14cobertas
DE ABRIL
DE 2016.
II- dispor de currais
e/ou pocilgas
convenientemente
AFASTA aeservidora
municipal Srª ESTEFANIA ALVES DO
pavimentadas
providaspública
de bebedouros;
III- dispor, no
casoadmitida
de estabelecimento
de abate,
de meios
que
NASCIMENTO
CRUZ,
em 02-12-2013,
sob o regime
jurídico
possibilitem
a lavagem
e ado
desinfecção
dos veículos
utilizados
nos
da Consolidação
das Leis
Trabalho – CLT,
para o exercício
no emtransportes
dos animais,
segundo legislação
vigente;INFANTIL, fica
prego permanente
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
IV– dispor
defunções
locais apropriados
separação
e isolamento
afastada
de suas
com prejuízo para
de salário
e demais
vantagens
de
animais
doentes;
de emprego no período que exercer a função de PROFESSOR COORV- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de
DENADOR, conforme a Lei Complementar nº. 130/09, Art. 67, inciso II.
dependências de matança suficientemente amplas para permitir o
normal desenvolvimento das respectivas operações, com dispositivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e
PORTARIA Nºevitem
15.010
DE 14
DE ABRIL
DEoperários
2016.
preferencialmente
contato
manual
direto dos
Retorna
as suas funções
partir de 13-02-2016, a servidora públidurante
a movimentação
dasamesmas;
ca VImunicipal,
RODRIGUES
PEREIRA
DA SILVA, para
dispor,Srª.
nosRENATA
estabelecimentos
de abate,
de dependências
parao
oexercício
esvaziamento
e limpeza
dospermanente
estômagosde
e intestinos,
a manipulado emprego
público
PROFESSOR
DE EDUção
de cabeças
e línguas
e dasdodemais
comestíveis;
CAÇÃO
INFANTIL,
constante
Anexo IIvísceras
da Lei Municipal
nº 2.054 de
VIIdispor,
de
acordo
com
este
Decreto,
de graxaria para o
30 de outubro de 1998.
aproveitamento de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
comestíveis, de câmaras frias, de sala de desossa, de dependências
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
PORTARIA
Nº 15.011
14 de
DE
ABRIL
DEe secagem
2016.
conservas,
de depósito
e salga deDE
couros,
salga
e ressalga
Retorna
as suas funções
a partir de
13-02-2016,
a servidora
públide carne,
de depósito
de subprodutos
não
comestíveis
e de depósitos
ca municipal,
Srª. SANDRA
OLIVEIRA DOS
SANTOS, para o exercício
diversos,
proporcionais
à capacidade
do estabelecimento;
do VIIIemprego
público
permanente de
PROFESSOR
ADJUNTO
consdispor
de equipamento
completo
e adequado,
taisI,como:
tante do Anexo
II da Lei
Municipal
nº 2.054
de 30pias,
de outubro
de 1998.
plataformas,
mesas,
carros,
caixas,
estrados,
esterilizadores,
e outros utilizados em quaisquer das fábricas de recebimento e
industrialização da matéria-prima e do preparo de produtos, em
número
suficienteNº
e construídos
com
que permita
fácil e
PORTARIA
15.012 DE
14material
DE ABRIL
DE 2016.
perfeita
higienização;
Retorna as suas funções a partir de 15-02-2016, a servidora públiIX- possuir dependências específicas para higienização de
ca municipal, Srª. SOLANGE APARECIDA SAULO DO NASCIMENTO,
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros compara o exercício
do emprego
público permanente
de PROFESSOR DE
ponentes
de acordo
com a finalidade
do estabelecimento;
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I,
constante
do
Anexo
II
da
Lei
nº 2.054
X- dispor de equipamento gerador de vaporMunicipal
ou similar
com
de 30 de outubro
de 1998.
capacidade
suficiente
para as necessidades do estabelecimento, bem
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
manipulação e industrialização.
§1º. Os estabelecimentos
destinados
abate DE
de AVES
PORTARIA
Nº 15.013 DE
14 DE ao
ABRIL
2016. e
COELHOS
devem
satisfazer
as seguintes
condições
específicas:
Fica obtido
o direito
a progressão
funcional
a servidora
pública
I) dispor
de ELIANE
plataforma
coberta
para recepção
dos
animais,
municipal,
a Srª
DA SILVA
BATISTA,
admitida em
04-11-1998,
protegida
ventos permanente
dominantesdedaPROFESSOR
incidência direta
dos raios
exercendodos
o emprego
DE EDUCAÇÃO
solares;
BÁSICA I, ref. 07 para ref. 08 por concessão de progressão funcional,
II) dispor de mecanismo que permita realizar as operações de
conforme artigo 56 da lei complementar nº 130 de 31 de agosto de
sangria, esfola, evisceração e preparo de carcaça “toilete” com as
2009.ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
aves
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de

2
12
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
sanitária
e tecnológica
dos produtos
e serviços
PORTARIA
Nº 15.014
DE 14 agropecuários
DE ABRIL DE
2016.na
área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
Fica obtido o direito a progressão funcional a servidora pública
proteção da saúde pública.
municipal,
a Srªúnico.
MISLENE
DE ALMEIDA
NUNES
em
Parágrafo
Os objetivos
contidos
no SIMÃO,
“caput”admitida
deste artigo
10-12-2013,
para
o
emprego
público
permanente
de
PROFESSOR
ADserão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
JUNTO
I, ref. 03
para produção
ref. 04 por artesanal,
concessão estabelecimentos
de progressão funcional,
propriedades
rurais,
indusconforme
artigo
da lei complementar
nº 130 de 31 de agosto de
triais, meios
de56
manipulação
e transporte.
Art. 3º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
2009.
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Agropecuário, através do Serviço de Inspeção
Municipal
– S.I.M.
abrange:DE 14 DE ABRIL DE 2016.
PORTARIA
Nº e15.015
Ios animais
ao abate, seus
produtos,
subprodutos
Fica
obtido o destinados
direito a progressão
funcional
a servidora
públie matérias primas;
ca municipal, a Srª SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, admitida em
II- o pescado e seus derivados;
22-07-1998,
exercendo
o emprego permanente de PROFESSOR DE
III- o leite
e seus derivados;
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I, ref.
07 para ref. 08 por concessão de progresIV- os ovos
e seus
derivados;
são Vfuncional,
conforme
56eda
lei complementar
o mel de
abelha,artigo
a cera
seus
derivados; e, nº 130 de 31 de
agosto
VI-deos2009.
demais produtos artesanais quando autorizados pela
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art. 4º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Animal
e os demais
produtos DE
Artesanais
pela
legislaPORTARIA
Nº 15.016
14 DEautorizados
ABRIL DE
2016.
ção,Fica
abrange
obtidoainda:
o direito a progressão funcional a servidora pública muI- asa Srª
condições
higiene eDOS
sanitárias
dosadmitida
estabelecimentos
nicipal,
SANDRAdeOLIVEIRA
SANTOS,
em 03-02registrados;
2010, exercendo o emprego permanente de PROFESSOR ADJUNTO
II- a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição
I ref. 03 para ref. 04 por concessão de progressão funcional, conforme
das águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
artigo
56 da leidas
complementar
nº 130 de 31 de agosto de 2009.
escoamento
águas residuais;
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
IV- as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo,
PORTARIA Nº conservação,
15.017 DE transporte
14 DE ABRIL
DEde2016.
acondicionamento,
e depósito
todos os
produtos
de origem
animal epública
suas matérias-primas,
adicionadas
ou
Fica deferida
à servidora
municipal Srª RENILDA
RABEnãoDOS
de produtos
LO
SANTOSvegetais;
OLIVEIRA, admitida em 01-04-1993, exercendo o
V- o exame
"ante"dee "post-mortem"
dosEDUCAÇÃO
animais de INFANTIL,
açougue;
emprego
permanente
PROFESSOR DE
VI- a aembalagem
rotulagem
de produtos
e subprodutos,
de
conceder
incorporaçãoe salarial
prevista
no artigo 93
da Lei Orgânica
acordo
com os
tipos e padrões
nesteporDecreto,
na Legisdo
Município,
consistente
em 1/10previstos
(um décimo)
ano da diferença
lação Federal e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
entre a remuneração referente ao cargo de que a servidora é titular e as
científicas aprovadas;
remunerações
superiores de
a ela
proporcionadas
no exercício
dos outros
VII- a classificação
produtos
e subprodutos,
de acordo
com
cargos
o limite deneste
10/10Decreto,
(dez décimos),
tudo conforme
o
os tipose efunções,
padrõesatéprevistos
na Legislação
Federal
Decreto
Municipal
nº
4.659,
de
27
de
junho
2012
e
processo
549/2016.
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas científicas aprovadas;
VIII- as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias;
IX- os exames
PORTARIA
Nºtecnológicos,
15.018 DE microbiológicos,
14 DE ABRIL histológicos
DE 2016. e
químicos
das matérias-primas
e produtos,
quando
houver OLIVEInecessiFica deferida
à servidora pública
municipal
Srª SANDRA
dade;
e, SANTOS, admitida em 22-07-1998, exercendo o emprego
RA
DOS
X- os meios
de transportes
de animaisBÁSICA
vivos, dos
produtos
permanente
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
I, conceder
a
derivados e suas
matérias-primas
destinadas
alimentação
humana.
incorporação
salarial
prevista no artigo
93 da àLei
Orgânica do
MuniArt. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
cípio, consistente em 1/10 (um décimo) por ano da diferença entre a
Funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
remuneração
referente
ao cargo de contendo
que a servidora
é titular oenúmero
as ree Desenvolvimento
Agropecuário
a sigla S.I.M.,
munerações
superiores
a ela proporcionadas
no de
exercício
dos outros
do prontuário,
nome, fotografia,
cargo e data
expedição.
cargos
até oalimite
deapresentação
10/10 (dez décimos),
tudo conforme
o
§1º.eÉfunções,
obrigatória
prévia
de Identidade
Funcional
Decreto
nº 4.659,do
de S.I.M.
27 de junho
2012desempenhando
e processo 244/2016.
sempre Municipal
que o servidor
estiver
suas
atividades profissionais.
§2º. Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
concedido
o acesso
e irrestrito
a qualquer
todas as
PORTARIA
Nº amplo
15.019
DE 14 eDE
ABRILhora,
DE a2016.
dependências
dosda
estabelecimentos
registradosdoouesem
Homologa eo instalações
resultado final
avaliação de desempenho
processo
de
registro,
bem
como,
a
todos
os
estabelecimentos
onde
tágio probatório, em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei Comsão mantidos, depositados e comercializados produtos e
plementar Municipal nº 130, de 31 de agosto de 2009, em favor do
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
empregado
municipal
abaixo
descriminado,
no emprego
público
Art. 6º. público
Somente
poderão
ser expostos
à venda,
depositados
ou
permanente
de
PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA
I.
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estaNOME
dual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
ANA
MOTTA
CORDEIROreembalados, transportados, imporII-ALICE
tenham
sido embalados,
tados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no
referido serviço competente;
III- tenham sido
rotuladosDE
segundo
as disposições
legislaPORTARIA
Nº 15.020
14 DE
ABRIL DEdas2016.
çõesHomologa
vigentes;oe,resultado final da avaliação de desempenho do esobedeçam
sua composição
o padrão
de qualidade
detertágioIVprobatório,
emna
cumprimento
ao disposto
no art.
21 da Lei Comminado naMunicipal
legislaçãonºvigente.
plementar
130, de 31 de agosto de 2009, em favor do
empregado público municipal abaixo descriminado, no emprego público
permanente de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
NOME
BELISA DEBORA MACHADO
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30/03/16

CAPÍTULO II
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
TRIAIS E ENTREPOSTOS
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
Homologa o resultado final da avaliação de desempenho do esou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
CAPÍTULO I
PORTARIA Nº 15.024 DE 14 DE ABRIL DE 2016.
tágio
probatório,
em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei Comtransferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
DO
REGISTRO
Homologa
resultado
final ou
daarrendatário
avaliação desedesempenho
do esplementar
de 31 no
de S.I.M.
agosto odefuncionamento
2009, em favor dos
do
§1º.
No casoodo
comprador
negar a promover
Art. 7º.Municipal
Dependenºde130,
registros
tágio
probatório,
em
cumprimento
ao
disposto
no
art.
21
da
Lei
Comempregado
público
municipal
abaixo
descriminado,
no
emprego
público
a transferência, deve ser feita pelo vendedor ou locador imediata
seguintes estabelecimentos:
plementar Municipal
de esclarecendo
31 de agosto os
de motivos
2009, emdafavor
do
permanente
de PROFESSOR
DEdeEDUCAÇÃO
BÁSICAaves
I. e coelhos,
comunicação
escrita nº
ao 130,
S.I.M.,
recusa.
I- matadouros
frigoríficos
bovinos, suínos,
empregado
público municipal
abaixopor
descriminado,
no emprego
público
§2º.
As
empresas
responsáveis
estabelecimentos
registrados
caprinos
e
ovinos
e
demais
espécies
devidamente
aprovadas
para
NOME
permanente
de PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
BÁSICA
II.
durante
as fases
do processamento
da transação
comercial
devem
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
DIVA RAIMUNDO
DE PAULA
FONTANA
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
gordurosos,
entrepostos
de carnes
e derivados e fábricas de produNOME
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
tos de origem animal não comestíveis;
JACQUELINE
NUNES
DOS SANTOS
§3º. Enquanto
a transferência
não RODRIGUES
se efetuar, continua responII- postos de leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
sável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
beneficiamento
e entreposto
laticínios;
PORTARIA de
Nºleite
15.022
DE 14deDE
ABRIL DE 2016.
empresa em nome da qual esteja registrado.
IIIentrepostos
de pescado
e fábricas
de de
conservas
de pescado;
Homologa
o resultado
final da
avaliação
desempenho
do es§4º. No caso do
locador
terABRIL
feito a comunicação
IVentrepostos
e fábricas de
PORTARIA
Nºvendedor
15.025ou
DE
14 DE
DE 2016. a
tágio
probatório,
em cumprimento
ao produtos
disposto noderivados
art. 21 da de
Lei ervas,
Comque seHomologa
refere o §1º,
e
o
comprador
ou
locatário
não
apresentar
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas e
o resultado final da avaliação de desempenho dentro
do esplementar Municipal nº 130, de 31 de agosto de 2009, em favor do
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
tágio probatório, em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei Comempregado
público
municipal
abaixo
descriminado,
no
emprego
público
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
Municipal
nº 130, depois
de 31 de
agosto de a2009,
em favor
do
permanente
de PROFESSOR
DEde
EDUCAÇÃO
oplementar
qual só será
restabelecido
de cumprida
exigência
legal.
VI– apiários
e entrepostos
mel e ceraINFANTIL.
de abelhas.
empregado
público
municipal
abaixo
descriminado,
no
emprego
público
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
NOME
permanente
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO
INFANTIL.
dos
imóveis ederealizada
a transferência
do registro,
a nova empresa
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondiELISABETE DE
LIMA
é obrigada
a
cumprir
todas
as
exigências
formuladas
ao responsável
cionamento,
embalagem
de produtos e subprodutos de origem
NOME
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
animal devem possuir instalações adequadas para esses procediSHEILA
PINTOdeFONSECA
Art. 16.SIMÕES
O processo
transferência deve obedecer no que lhe
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
for
aplicável,
ao
mesmo
critério estabelecido para o registro.
dePORTARIA
Inspeção Municipal
ou
demais
órgãos
competentes.
Nº 15.023 DE 14 DE ABRIL DE 2016.
TÍTULO III
§1º.
O registro
será utilizado
para a finalidade
Homologa
o resultado
final daexclusivamente
avaliação de desempenho
do esDAS CONDIÇÕES
HIGINÊNICO
ESpara
qual foiem
concedido,
sendo
proibida
ou
PORTARIA
Nº 15.026
DE 20 DESANITÁRIA
ABRIL DEDOS
2016.
tágio aprobatório,
cumprimento
ao disposto
no aart.transferência
21 da Lei ComTABELECIMENTOS
utilização
em
outras
unidades
ou
em
outros
estabelecimentos.
Fica prorrogado, por mais 60 (sessenta) dias a Portaria de Sindiplementar Municipal nº 130, de 31 de agosto de 2009, em favor do
CAPÍTULO
§2º. Poderão
dispensa
do registronoreferido
caput
cância
nº 14.212, Ide 12 de janeiro de 2015.
empregado
públicorequerer
municipala abaixo
descriminado,
empregonopúblico
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
deste artigo, os estabelecimentos comerciais que manipulam pequepermanente de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I.
Art. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
recebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
trabalhos
NOME de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embaelaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
FLAVIA MARIA DOS SANTOS BOFF
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
emitido pelo S.I.M.
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admiArt. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
entrepostos somente será licenciado depois de atendido as normas
Isabel.
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
e as seguintes condições básicas e comuns:
existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de
I- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
Obras e de Posturas vigentes, no Plano Diretor Estratégico do
odores indesejáveis de qualquer natureza;
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
II- ser instalado, quando viável, de preferência no centro do
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
terreno, devidamente cercado e afastado das vias públicas de acordo
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes, dispondo de área
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica da Área de
de transporte, devendo em todas as hipóteses as operações de
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
recepção e expedição realizar-se no interior do terreno;
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
III- dispor de fontes e/ou redes de abastecimento de água
28 de novembro de 1997.
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
Parágrafo único. Qualquer ampliação ou remodelação nos estalaboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
belecimentos registrados, referentes às suas dependências ou insanálises e em volume suficiente e capaz de atender todas as
DEMONSTRATIVO
DOSser
RECURSOS
FEDERAIS
RECEBIDOS
Nº 9452/97)MÊS
MARÇO
2016
talações,
somente poderão
realizadas após
aprovação
prévia dos(LEI necessidades
sanitárias
doDE
estabelecimento;
projetos
pelo
IV- dispor de luz
natural e artificial abundantes, devendo ser
FONTES
DES.I.M.
RECEITA
DATA
Art. 11.
Quaisquer
alterações
de fluxo
sanitário,
de produção e
uniformes sem ofuscamento
para não ocorrer alteração
nas caracCOTA
PTE
COMP FINANC
PROD
PETROLEO
ROYALATIES
31/03/2013
55.467,30
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
terísticas organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente em
- COTA
PARTEser
FDO
PART MUNIC
30/03/2016
1.635.940,51
do FPM
registro,
só podem
executadas
após aprovação prévia dos
todas as dependências,
garantindo o conforto térmico,
respeitadas
novos
projetos
pelo S.I.M. RURAL - ITR
as peculiaridades de31/03/2016
ordem tecnológica cabíveis e também
para a
IMPOSTO
TERRITORIAL
643,76
mantença
de
ambientes
livres
de
fungos,
mofos,
bolores,
gases
Art.
12.
Satisfeitas
as
exigências
fixadas
para
o
Registro
será
ICMS DESONERAÇÃO
31/03/2016
10.549,60 e
outros;
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
REDE
CEGONHA
V- possuir pisos14/03/2016
e paredes e divisórias vedadas,52.770,24
lisas, de cor
Art. 13.
O estabelecimento que interromper seu funcionamento
clara, com cantos arredondados
impermeável
porSAMU
espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
14/03/2016 com acabamento liso e13.125,00
que permitam a devida
limpeza e higienização, livres
de trincas,
atividades
mediante inspeção
prévia
de todas
suas dependências,
TETO MUNICIPAL
DE MEDIA
E ALTA
COMPLEXIDADE
14/03/2016
619.564,21
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
instalações e equipamentos.
TETO
MUNICIPAL
REDE SAUDE
MENTAL
31/03/2016
dificulte ou torne impossível
a devida higienização e que291,66
permita o
Parágrafo
único. Quando
a interrupção
do funcionamento ultraTETO
MUNICIPAL
LIMITE
- UPA
100.000,00
ingresso de animais14/03/2016
sinantrópicos;
passar
a 24
(vinte e quatro)
meses
poderá ser cancelado o respectivo
VI- possuir em todas as dependências, em 2.488.352,28
especial área de
registro,
TOTALao critério do S.I.M.
manipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos pertencentes a mesma
de Abril de
construídos deSanta
modoIsabel,
a evitar18
o acúmulo
de2016
sujeira e contaminação,
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispennos casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação a
sando-se apenas a construção isolada de dependências que possam
entrada de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e
ser comuns.
TÍTULO II

DO REGISTRO
DOS ESTABELECIMENTOS
INDUSPORTARIA
Nº 15.021
DE 14 DE ABRIL DE 2016.
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Taxa de Prestação de Serviços

IMPRENSA OFICIALContribuições
DO MUNICÍPIO

25.832,31
1.800,34
2.964.933,43

11.019,45
1.516,74
3.818.402,76

36.851,76
3.317,08
3
6.783.336,19

13

SUB TOTAL
IMPOSTO TRANSFERIDO
DA UNIAO Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
apropriadas e em bom estado de conservação
e funcionamento.
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
FPM como
- Cota Parte
1.635.940,51
6.480.627,82
maturadas e4.844.687,31
demais tecidos que
as acompanham, incluindo
ou não
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouArt. 23. Os pisos e paredes, assim
os equipamentos e
ITR -ser
Imp.
Territorial
Rural
751,87
1.395,63
a base óssea correspondente
e que643,76
procede dos animais
abatidos
tros;
utensílios utilizados na indústria, devem
lavados
diariamente
ou
sobre inspeção10.549,60
veterinária.
quantas vezes forem necessárias para
ICMS mantença
- Lei 87/96 das condições
10.549,60
21.099,20
VII- dispor de dependências e instalações mínimas, respeitadas
§1º. Quando
destinada à elaboração
de conservas
em geral, por
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório
uso de produtos saneantes
as finalidades a que se destina, para recebimento,
industrialização,
Secretaria
Municipal de Finanças
SUBo TOTAL
4.855.988,78
1.647.133,87
6.503.122,65
"carne" (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
e domissanitários devidamente registrados
nosTRANSFERIDO
órgãos competenmanipulação, embalagem, depósito e expedição
de produtos
comesIMPOSTOS
DO ESTADO
Diretoria
de Contabilidade
despojadas3.790.808,10
de gordura, aponeuroses,
vasos, gânglios,
tendões e
tes.
tíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas
ICMS - Cota Parte
2.696.330,21
6.487.138,31
ossos.
aoParaíso
preparo
de produtos não comestíveis;
Art. 24. Os estabelecimentos emIPVA
todas
as dependências
devem
- Cota
Parte
2.984.419,93
856.333,07
3.840.753,00
da Grande São Paulo
§2°. Considera-se
"miúdos" os
órgãos e vísceras dos
animais de
ser mantidos livres de animais sinantrópicos
ou quaisquer
outros
VIII- dispor de mesas com revestimento liso, resistente e
IPI - Exportação
- Cota Parte
33.195,44
14.319,60
47.515,04
açougue, usados
na alimentação
humana, além10.375.406,35
dos pés, mãos e
animais. O controle integrado de pragas
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
SUBurbanas
TOTAL no que diz respeito
6.808.423,47
3.566.982,88
cauda.
a desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
matérias-primas
produtos
de forma a permitir fácil
Santa Isabel , 18e de
Abril decomestíveis,
2016
empresa especializada e devidamente
registrada ou licenciada no
e perfeita higienização sendo permitidas as construídas em alvenaria
Art. 33.
O animal abatido,
formado das massas
musculares e
TOTAL
14.629.345,68
9.032.519,51
23.661.865,19
órgão
competente.
desde
que
devidamente
revestidas;
ossos,
desprovido
de
cabeça,
mocotós,
cauda,
couro,
órgãos e
Demonstrativo Mensal de Tributos Proprios Arrecadados e os recebidos por transferencia de Natureza
vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
Art.25. Todo manipulador deve atender
obrigatoriamente
IX- dispor
de162
dependências
paraFederal
a administração, oficinas, e
DEDUÇÕES
DA FUNDEB o que
tributaria
Artigo
da Constituição
a "carcaça". -968.937,42
consta em Portaria e demais legislações
depósitos
diversos, separados,
FPMvigentes no que se refere ao
-327.188,49
-1.296.125,91
Mês de Referencia
Março/2016preferentemente, do corpo indusasseio e estética, uniformes, uso de EPI’s,
trial;
§1º. Nos suínos,
para efeito de-128,74
reinspeção, desde que
venham
ITR higienização e antissepsia
-150,36
-279,10
das mãos e condutas durante a manipulação.
acompanhados
dos
respectivos
certificados
de
inspeção,
as suas
Xdispor
de
tanques,
caixas,
bandejas
e
quaisquer
outros
ICMS
DESON
LC
87/96
IC
-2.109,92
-2.109,92
-4.219,84
TRIBUTOS PROPRIOS
ACUMULADO
NO MÊS
TOTAL
carcaças podem
ou não incluir-539.266,02
o couro cabeça e pés.
Art. 26. O pessoal que manipula
recipientes de material impermeável, de superfície lisa e de fácil
ICMSprodutos condenados ou
-758.161,57
-1.297.427,59
IPTU - Iimp. Pred. Terr.Urbano
1.090.687,07
2.968.799,47
4.059.486,54
trabalhe em necrópsias fica obrigado
a desinfetar as mãos, instrulavagem e higienização;
§2°. A "carcaça"
dividida -171.266,62
ao longo da coluna -768.150,61
vertebral dá as
IPVA
-596.883,99
IR - Imp De Renda Retido na Fonte
256.716,69
255.210,73
511.927,42
mentos e vestuários, com antissépticos
apropriados.
"meias carcaças"
que, subdivididas
por um corte entre duas
costelas,
XI – dispor de rede de abastecimento de água para atender
IPI EXPORT
-6.639,09
-2.863,92
-9.503,01
ITBI - Imp. Transmissao de Imoveis
61.872,80
54.934,61
116.807,41
dão os "quartos"
anteriores ou-1.042.823,71
dianteiros e posteriores
ou traseiros.
Art. 27. É proibido fazer refeições
em qualquer dependência ou
satisfatoriamente todas as necessidades do trabalho industrial e as
TOTAL
-2.332.882,35
-3.375.706,06
ISS - Imp. Ser. Qualquer Natureza
1.126.850,64
463.731,13
1.590.581,77
área que não seja destinada para tanto, bem como manter produtos,
demais dependências que necessitem;
Art. 34.
A simples designação
"produto", "subproduto"
"mer12.295.563,16
7.989.695,80
20.285.258,96
Taxa de Poder de Policia
401.173,58
63.190,63
464.364,21
objetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencencadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
XII- dispor de água fria abundante e, quando necessário, de
Taxa de Prestação de Serviços
25.832,31
36.851,76
tes à finalidade da dependência
em que se encontrarem.
produto previsto no artigo 3º, deste Decreto.
instalações
de vapor e água quente, em todas as dependências
de 11.019,45
Contribuições
1.800,34
1.516,74
Art. 28. É proibido3.317,08
empregar na coleta e embalagem de matériasmanipulação e preparo, não só de produtos como de subprodutos
Seção I
SUB
TOTAL
2.964.933,43
3.818.402,76
6.783.336,19
primas e produtos
usados na alimentação
humana, vasilhames
de
não
comestíveis;
Do Funcionamento
dePadre
Estabelecimentos
de Carnes
Sergio
Fernandes
de
Paula
Carlos
Alberto
Lopes
Gabriel Gonzaga
Bina e Derivados
IMPOSTO
TRANSFERIDO
DA UNIAO
cobre, latão, zinco, barro, estanho com
liga
que
contenha
mais
de
2%
XIII- dispor
de rede de esgotos
em todas as dependências, com
Art.
35.
Os
estabelecimentos
de
carnes
e
derivados devem
Contador 1SP284781/P-8
Sec. Finanças
Prefeito Municipal
FPM -aCota
6.480.627,82
(dois por cento) de
chumbo ou que apresente estanhagem defeituligação
tubosParte
coletores e estes ao sistema geral de4.844.687,31
escoamento com 1.635.940,51
satisfazer as seguintes condições, além das comuns para todos os
ITR - Imp.
Territoriale Rural
751,87 que
643,76
1.395,63
osa,
ou qualquer utensílio
que, pela forma e composição, possa
retenção
de resíduos
corpos flutuantes e dispositivo adequado
estabelecimentos:
ICMS
- Lei 87/96
10.549,60
10.549,60
21.099,20 ou produtos.
prejudicar as matérias-primas
evite
refluxo
de odores e a entrada de roedores e outros
animais;
I- serem localizados em área em área aprovada pelo Plano
SUB
TOTAL
4.855.988,78
6.503.122,65
Art. 29. Em caso
algum é permitido o acondicionamento de
XIVdispor, conforme legislação específica,
de vestiários e 1.647.133,87
Diretor Estratégico de Santa Isabel, afastado dos limites das vias
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SANTA matérias-primas
ISABEL
IMPOSTOS
TRANSFERIDO
DO ESTADO
e produtos destinados a alimentação humana em
instalações
sanitárias
adequadamente
instaladas, de dimensões e em
públicas de acordo com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes,
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ICMS
Cota
Parte
3.790.808,10
2.696.330,21
6.487.138,31
carros,
recipientes
ou
continentes
que
tenham
servido
para
produnúmero proporcional
ao
pessoal,
instaladas
separadamente
para
dispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
IPVA
- Cota
2.984.419,93
3.840.753,00
tos não comestíveis.
cada
sexo,
comParte
acesso indireto as dependências industriais,
quando 856.333,07
dos equipamentos, principalmente de trilhagem
aérea, numa
altura
Data: 03/05/2016
12:09:17
IPI - Exportação
- Cota
Parte
33.195,44
Art. 30.
S.I.M.47.515,04
poderá
localizadas
em seu
corpo;
adequada à manipulação das carcaças higienicamente,
e demais
Sistema CECAM
QUADRO
5 - Aplicações Com Recursos
do FUNDEB 14.319,60
- Período:
1º O
Trimestre
/ 2016 exigir em qualquer ocasião, desde que
SUB
6.808.423,47
10.375.406,35
(Página: 1 / 2)
julgue necessário,
a execução de quaisquer medidas higiênicoXVTOTAL
– possuir janelas e portas providas de telas
milimétricas; 3.566.982,88
matérias-primas;

Prefeitura Municipal de Santa Isabel

sanitárias nos estabelecimentos, áreas de interesse, suas dependênXVI- possuir, quando necessário, instalações
de frio DO
comFUNDEB
II- dispor
de curraisAO
e/ou
pocilgas cobertas convenientemente
RECEITAS
RETENÇÕES
FUNDEB
TOTALe antecâmaras que se fizerem necessárias,
14.629.345,68
cias e anexos. 23.661.865,19
câmaras
em número e área 9.032.519,51
pavimentadas e providas de bebedouros;
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO
RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE
PREVISÃO ATUALIZADA
O EXERCÍCIO
RETIDO ATÉde
O TRIMESTRE
TÍTULO IV
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
III-PARA
dispor,
no caso de estabelecimento
abate, de meios que
DEDUÇÕES
DA
FUNDEB
DA
CLASSIFICAÇÃO
DOS
ESTABELECIMENTOS
XVIIdispor
de
equipamento
necessário
e
adequado
aos
trabapossibilitem
a
lavagem
e
a
desinfecção
dos
veículos
utilizados
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
23.787.840,00
7.109.374,96
12.269.000,00
3.375.706,06nos
FPM
-968.937,42
CAPÍTULO-1.296.125,91
I
lhos,
obedecidos os princípios da técnica industrial
e facilidade de -327.188,49
transportes
dos
animais,
segundo
legislação
vigente;
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
200.000,00
0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE
ITR
-128,74
-279,10
higienização,
sendo facultativo o aproveitamento e-150,36
preparo de
DOS ESTABELECIMENTOS
DE CARNES E DERIVADOS
IV– dispor de locais apropriados para separação e isolamento
TRANSFERÊNCIAS
RECEBIDAS
RETENÇÕES
TOTAL
DA
RECEITA
23.987.840,00
7.109.374,96
ICMS DESON
87/96 IC
-2.109,92
-2.109,92
-4.219,84
subprodutos
nãoLCcomestíveis;
de animais
doentes;
Art. 31. Os estabelecimentos
de carnes e derivados são classiICMS
-758.161,57
-539.266,02
-1.297.427,59
XIII- dispor, quando necessário, de equipamento
gerador
de
ficados
em:
Vdispor,
de
acordo
com
a
classificação
do estabelecimento,
7.109.374,96
3.375.706,06 de
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
IPVAcom capacidade para as necessidades do estabelecimento,
-596.883,99
-171.266,62
-768.150,61de bovinos;
vapor
dependências
de
matança
suficientemente
amplas
para
permitir o
Imatadouro-frigorífico
TOTAL
23.987.840,00
7.109.374,96
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)
IPI EXPORT
-6.639,09
-2.863,92
-9.503,01 de suínos;
instalado
em dependência externa;
normal desenvolvimento das respectivas operações, com disposiII- matadouro-frigorífico
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)
14.392.704,00
4.265.624,98
GANHO
3.733.668,90
PERDA
0,00
TOTAL
-2.332.882,35
-3.375.706,06 de aves e coelhos;
XIX- dispor
de dependências para armazenamento
de combus--1.042.823,71
tivos que evitem
o contato das carcaças
com o piso ou entre
si, e
III- matadouro-frigorífico
tível usado na produção de vapor, de acordo com
as legislações 7.989.695,80
preferencialmente evitem contato manual direto dos operários
12.295.563,16
20.285.258,96 de caprinos e ovinos;
IV- matadouro-frigorífico
DESPESAS TOTAIS
vigentes;
durante a movimentação das mesmas;
V- matadouro-frigorífico
de bovinos e suínos;
XX- dispor de depósitos adequados para DOTAÇÃO
ingredientes,
embalanos estabelecimentos
abate,
deOdependências
para
VI- fábrica de
conservas;
ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO
DESPESA
EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE
DESPESA LIQUIDADAVIATÉdispor,
O TRIMESTRE
DESPESAde
PAGA
ATÉ
TRIMESTRE
gens, continentes, materiais ou produtos de limpeza; e,
o esvaziamento e limpeza dos estômagos e intestinos, a manipulaVIIfábrica
de
produtos
gordurosos;
VALOR
%
VALOR
%
VALOR
%
VALOR
%
ção de cabeças e línguas e das demais vísceras comestíveis;
XXI-Fernandes
o estabelecimento
nãoAlberto
possuir
equipamentoPadre
de GabrielVIIIfábrica
de produtos derivados não comestíveis;
Sergio
de Paula que
Carlos
Lopes
Gonzaga
Bina
27.961.767,85
116,57
22.918.983,12
322,38
6.263.921,72
88,11
5.424.171,83
TOTAL
aproveitamento
e preparo de subprodutos
não comestíveis deverá
VII- dispor, de acordo com este Decreto, de graxaria 76,30
para o
IX- entrepostos de carnes e derivados;
Contador 1SP284781/P-8
Sec. Finanças
Prefeito Municipal
dar destino a estes
rejeitos
de
forma
não
causadora
de
poluição
aproveitamento
de 81,97
matérias-primas
gordurosas e subprodutos
22.516.127,85
93,86
21.365.383,63
300,52
5.827.559,08
5.336.642,06
75,06não
X- charqueadas.
MAGISTÉRIO
ambiental, de acordo
com as legislações vigentes. 5.445.640,00
comestíveis, de câmaras
frias, de sala
de desossa, de dependências
§1º. Entende-se
por1.553.599,49
"matadouro-frigorífico" o21,85
estabelecimento
22,70
436.362,64
6,14
87.529,77
1,23
OUTRAS
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
Parágrafo único. É proibido o emprego de utensílios em geral,
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adeconservas, de depósito e salga de couros, de salga e ressalga e secagem
tais como: gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e
DEDUÇÕES
quados para o abate, manipulação,
elaboração, preparo e conservade carne, de depósito de subprodutos não comestíveis e de depósitos
outros, com ângulosidades ou frestas, confeccionados em material
ção das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAGISTÉRIO
diversos, proporcionais à capacidade do estabelecimento;
rústico ou qualquer outro material ou forma que não permita perfeita
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)
higienização.
VIIIdispor
de
equipamento
completo
e
adequado,
tais
como:
adequadas.
plataformas, mesas,0,00
carros, caixas, estrados,
Art.19. Nos locais em que( -se) Desp.c/Pensões.
fabriquem, beneficiem,
§2º. Entende-se por "fábrica
estabelecimento 0,00
0,00 de conservas" o 0,00
0,00 pias, esterilizadores,
0,00
(3190.03.00) preparem
e outros utilizados em quaisquer das fábricas de recebimento e
ou acondicionem produtos e subprodutos de origem animal, é
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
industrialização da matéria-prima e do preparo de produtos, em
proibido terem em depósito substâncias nocivas à saúde ou que
sala de matança anexa, e que em qualquer dos casos seja dotada de
0,00
0,00
0,00 e
OUTRAS
número suficiente e0,00
construídos com material
que permita fácil
possam servir para alterar, adulterar, fraudar
ou falsificar o produto.
instalações de frio industrial0,00adequadas e aparelhagem
para o 0,00
perfeita higienização;
CAPÍTULO II
preparo de subprodutos não 0,00
comestíveis.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)
específicas
para higienização
de
DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS
§3º. Entende-se por "fábrica
de produtos gordurosos"
o estabe- 0,00 IX- possuir dependências
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros comArt. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabelelecimento destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, excluponentes de acordo com a finalidade do estabelecimento;
cimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
ída a manteiga, adicionadas ou não de matérias primas de origem
X- dispor de equipamento gerador de vapor ou similar com
durante e após a realização dos trabalhos de rotina e industriais,
vegetal.
DESPESAS LÍQUIDAS
capacidade suficiente
para as necessidades
do estabelecimento,
bem
dando-se o devido destino às águas servidas
§4º. Entende-se por
"fábrica de produtos derivados
22.918.983,12
322,38 não comes6.263.921,72
88,11
5.424.171,83
76,30
TOTALe residuais, de acordo
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
com a legislação ambiental pertinente, em especial, a Lei Completíveis" o estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos
300,52
81,97
5.336.642,06
75,06
manipulação e industrialização.
mentar nº 173, de 19 de DezembroMAGISTÉRIO
de 2014, Código de Meio
de animais de várias 21.365.383,63
procedências, para o preparo
exclusivo 5.827.559,08
de
436.362,64 §1º. Os estabelecimentos
6,14
87.529,77ao abate de AVES
1,23 e
OUTRAS
destinados
Ambiente de Santa Isabel e seus regulamentos.
produtos utilizados na 1.553.599,49
alimentação não humana.21,85
COELHOS devem satisfazer as seguintes condições específicas:
Art.21. 0s maquinários,
carros,
tanques,
vagonetes,
caixas,
§5º.
Entende-se
por
"entreposto
de
carnes
e
derivados"
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
I) dispor de plataforma coberta para recepção dos animais,
mesas, demais materiais
e utensílios
serão
convenientemente
marestabelecimento
destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
PREFEITURA
MUNICIPAL
ISABEL
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
FINANÇAS DE SANTA
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
cados de modo aDIRETORIA
evitar
equívocos
entre os destinados
a produtos
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE FINANÇAS
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
DE CONTABILIDADE
DIRETORIA
DE CONTABILIDADE
Data: 03/05/2016 12:09:17
solares;
comestíveis e os usados
no transporte
ou depósito de produtos não
derivados resfriados ou congelados das diversas espécies de açou03/05/2016
12:09:17
Sistema
CECAM
QUADRO
5 - Aplicações
Com Recursos
do FUNDEB
Trimestre
/ 2016 animais.
comestíveis, ou ainda
utilizados
na alimentação
de animais,
usando-- Período:
II) dispor de mecanismo que Data:
permita
realizar
as operações de
gue e1ºoutros
produtos
GABRIEL GONZAGA
SERGIO
DE PAULA
Sistema2CECAM
QUADRO 5BINA
- Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período:
1º F.
Trimestre
/ 2016
(Página:
/“toilete”
2)
sePADRE
as denominações
COMESTÍVEIS
e NÃO COMESTÍVEIS.
sangria,
esfola,
evisceração
e
preparo
de
carcaça
com as
§6º.
Entende-se
por
"charqueada"
o
estabelecimento
que
produC.R.C. 1SP284781/0-3
(Página: 2 / 2)
PREFEITO
CONTADOR
aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
Art.
22. As instalações, equipamentos, móveis, utensílios e
zaCONTADOR
charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
PREFEITO
maquinários devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de
o aproveitamento integral e perfeito de todas as matérias-primas.
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CAPÍTULO II
TÍTULO II
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSsanitária e tecnológica
dos produtosMUNICIPAL
agropecuários eDE
serviços
na ISABEL
TRIAIS E ENTREPOSTOS
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
PREFEITURA
SANTA
área da alimentação,
destinados
aos consumidores,
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
CAPÍTULO I
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE FINANÇASvisando a
proteção da saúde
pública. DE CONTABILIDADE
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
DO REGISTRO
DIRETORIA
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
§1º. No caso do comprador ou arrendatário
se negar a12:10:04
promover
Art. 7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
Data: 03/05/2016
serão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
a
transferência,
deve
ser
feita
pelo
vendedor
ou
locador
imediata
seguintes
estabelecimentos:
Sistema CECAM
Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 1º Trimestre / 2016
propriedades rurais, produção artesanal, estabelecimentos induscomunicação escrita ao S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.
I- matadouros frigoríficos de bovinos, suínos, aves e coelhos,
(Página: 1 / 1)
triais, meios de manipulação e transporte.
§2º. As empresas responsáveis por estabelecimentos registrados
caprinos e ovinos e demais espécies devidamente aprovadas para
Art. 3º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
durante as fases do processamento da transação comercial devem
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio
AmbienteDE IMPOSTOS
notificar
aos interessados
compra ou arrendamento a situação em
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produRECEITAS
APLICAÇÕES
MÍNIMASnaCONSTITUCIONAIS
e Desenvolvimento Agropecuário, através do Serviço de Inspeção
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
tos de origem animal não comestíveis;
Municipal – S.I.M. e abrange:
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO
ARRECADADO
ATE O
TRIMESTRE
PARAdeO EXERCÍCIO
ATÉ
O se
TRIMESTRE
§3º. Enquanto a transferência
não
efetuar, continua responII- postos de
leite e derivados,
fábrica
de laticínios, usinas
I- os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos
sável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
23.584.000,00
e Próprios
matérias primas;
empresa em nome da qual esteja registrado.
III- entrepostos de pescado e 6.963.992,49
fábricas de conservas de pescado;
Transferências
27.645.000,00
II- o pescadodae União
seus derivados;
§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a
IV- entrepostos e fábricas 6.503.122,65
de produtos derivados de ervas,
Transferências do Estado
33.700.000,00
10.375.406,35
III- TOTAL
o leite e seus derivados;
que
se refere o §1º,TOTAL
e o comprador ou locatário não apresentar dentro
condimentos,
vegetais,
frutas
e
as
bebidas
artesanais,
alcoólicas
e
84.929.000,00
23.842.521,49
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
IV- os ovos e seus derivados;
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
respectiva transferência, é suspenso
o registro do estabelecimento,
V- o melao
deFUNDEB
abelha, a cera e seus derivados; e,
V- entrepostos de ovos e fábricas
de conservas de ovos;
e,
Retenções
12.269.000,00
3.375.706,06
21.232.250,00
5.960.630,37
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
20.466.815,43
RECEITAS
LÍQUIDAS
VI- os demais
produtos artesanais quando autorizados pela72.660.000,00
VI– apiários e entrepostos de
mel e cera de abelhas.
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
Art. 4º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondié obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável
Animal e os demais produtos Artesanais autorizados pela legislacionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
DESPESAS TOTAIS
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
ção, abrange ainda:
animal devem possuir instalações adequadas para esses procediArt. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
I- as condições de higiene e sanitárias dos estabelecimentos
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
aplicável, ao mesmo
critérioPAGA
estabelecido
para o registro.
registrados;
de Inspeção
Municipal
ou demais
órgãos competentes.
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO
DESPESA
EMPENHADA
ATÉ O TRIMESTRE
DESPESA LIQUIDA ATÉfor
O TRIMESTRE
DESPESA
ATÉ O TRIMESTRE
VALORtratamento e distribuição
%
% exclusivamente para
VALOR
% TÍTULO III
VALOR
%
II- a captação, canalização, depósito,
§1º.VALOR
O registro será utilizado
a finalidade
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESdas águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
para a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
26.710.900,00
31,45
15.472.120,83
64,89
6.755.337,85 TABELECIMENTOS
28,33
6.331.365,73
26,55
TOTAL
escoamento
das águas residuais;
utilização em
outras unidades ou em outros
estabelecimentos.
CAPÍTULO
I
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
requerer a dispensa do registro
no caput
7.177.530,00
8,45§2º. Poderão
4.847.209,47
20,33 referido1.126.071,67
4,72
1.038.931,44
4,36
Educação Infantil
DO FUNCIONAMENTO
DOS ESTABELECIMENTOS
IV- asFundamental
fases de recebimento, elaboração,
manipulação, preparo,
deste
estabelecimentos comerciais
que manipulam
peque7.264.370,00
8,55 artigo, os7.249.205,30
30,40
2.253.560,12
9,45
1.916.728,23
8,04
Ensino
Art. 17. Todo
local destinado ao0,00
abate,
acondicionamento,
nas
(vinte) Quilogramas
por dia e realizam os
0,00 de todos os
0,00quantidades, até 20
0,00
0,00
0,00
0,00estabelecimento ou
0,00
Educação Básica conservação, transporte e depósito
recebimento, transformação,
elaboração,
produtos
de origem
animal e suas matérias-primas,
adicionadas ou 14,45
trabalhos de manipulação,
e emba12.269.000,00
3.375.706,06 fatiamento, acondicionamento
14,16
3.375.706,06
14,16
3.375.706,06preparo, beneficiamento,
14,16
Retenções
ao FUNDEB
elaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
não de produtos vegetais;
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
V- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
Art. 9º. O registro será requerido perante a Secretaria Municipal
subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
DEDUÇÕES
emitido pelo S.I.M.
requerimento padronizado, mediante abertura
de processo admiacordo com os tipos e padrões previstos neste Decreto, na LegisArt. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
lação
Federal
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
Educação
Infantil
Isabel.
científicas
(-) Ganhosaprovadas;
de Aplicações Financeiras
0,00
0,00
0,00 entrepostos somente
0,00 será licenciado depois
0,00 de atendido as normas
0,00
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
VII- aFundamental
classificação de produtos e subprodutos, de acordo com
Ensino
Ganhos
de Aplicações
Financeiras
0,00 as exigências previstas
0,00
0,00 e as seguintes condições
0,00
0,00
0,00
básicas e comuns:
existentes deverão obedecer
nos Códigos de
os(-)tipos
e padrões
previstos
neste Decreto, na Legislação Federal
0,00
0,00
0,00em pontos distantes
0,00de fontes produtoras
0,00 de
NÃO APLICADO
RETORNO
I- localizar-se
Obras e de Posturas 0,00
vigentes, no Plano Diretor
Estratégico do
e FUNDEB
Estadual eRETIDO
demaisEnormas
e fórmulasNO
técnicas
científicas aprovaodores indesejáveis de qualquer natureza;
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado de São
das;
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
II- ser instalado, quando viável, de preferência no centro do
VIII- as matérias-primas nas fontes produtoras e intermediárias;
DESPESAS LÍQUIDAS
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
terreno, devidamente cercado e afastado das vias públicas de acordo
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
Região Metropolitana
de São Paulo, Leis Estaduais
1172/
com os Códigos
de Obras e de6.331.365,73
Posturas vigentes, dispondo26,55
de área
químicos
das matérias-primas e produtos, quando houver necessi15.472.120,83
64,89 nº 898/75,
6.755.337,85
28,33
TOTAL
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
dade; e,
4,72
1.038.931,44
4,36 de
Ordenamento4.847.209,47
Jurídico, tais como: a Lei20,33
Específica da1.126.071,67
Área de
de transporte, devendo
em todas
as hipóteses as operações
X- EDUCAÇÃO
os meios deINFANTIL
transportes de animais vivos, dos produtos
7.249.205,30dos Mananciais do
30,40
2.253.560,12
9,45 realizar-se
1.916.728,23
ENSINO
Proteção e Recuperação
Jaguari – APRM
DO
recepção e expedição
no interior do terreno; 8,04
derivados
e suasFUNDAMENTAL
matérias-primas destinadas à alimentação humana.
0,00no artigo 18, da Lei
0,00
0,00
0,00fontes e/ou redes0,00
0,00
BÁSICA
JAGUARI, preconizada
Estadual nº 9866, de
III- dispor de
de abastecimento de
água
Art.EDUCAÇÃO
5º. Os servidores
do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
3.375.706,06
14,16
3.375.706,06 potável, devendo
14,16
3.375.706,06
14,16por
RETENÇÕES
28 de novembro
de 1997.
ser anexados
os resultados de potabilidade
Funcional
fornecida AO
pelaFUNDEB
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Parágrafo único. Qualquer ampliação ou remodelação nos estalaboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
e Desenvolvimento Agropecuário contendo a sigla S.I.M., o número
belecimentos registrados, referentes às suas dependências ou insanálises e em volume suficiente e capaz de atender todas as
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
necessidades sanitárias do estabelecimento;
§1º. É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional
projetos pelo S.I.M.
IV- dispor de luz natural e artificial abundantes, devendo ser
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
Art. 11. Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e
uniformes sem ofuscamento para não ocorrer alteração nas caracatividades profissionais.
PADRE
GONZAGA
SERGIO F.produtiva,
DE PAULAaprovado no projeto inicial para concessão
capacidade
terísticas organolépticas dos produtos e de ventilação suficiente em
§2º. GABRIEL
Aos servidores
do BINA
S.I.M., no exercício da função, será
C.R.C.
1SP284781/0-3
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
concedido
o
acesso
amplo
e
irrestrito
e
a
qualquer
hora,
a
todas
as
PREFEITO
CONTADOR
novos projetos pelo S.I.M.
as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis e também para a
dependências e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
mantença de ambientes livres de fungos, mofos, bolores, gases e
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
outros;
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
são mantidos, depositados e comercializados produtos e
V- possuir pisos e paredes e divisórias vedadas, lisas, de cor
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
clara, com cantos arredondados com acabamento liso e impermeável
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
Art. 6º. Somente poderão ser expostos à venda, depositados ou
que permitam a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
instalações e equipamentos.
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estadificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultradual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
ingresso de animais sinantrópicos;
passar a 24 (vinte e quatro) meses poderá
sersanta
cancelado
respectivo
II- tenham sido embalados,
reembalados,
transportados,
pal de
isabelopara
gestão 2013/2016.
EXTRATOS
DE TERMOS
DEimporCONTRATOS
VI- possuir em todas as dependências, em especial área de
registro, ao critério do S.I.M.
tados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no
VALOR
DO CONTRATO:
R$ 74.100,00
E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS:
manipulação, forro de material resistente a umidade e a vapores,
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos
pertencentes
a mesma
referido serviço competente;
na Lei Federal
8666/93,
sua redação
atual,eda
Lei Compleconstruídos
de modo
a evitarem
o acúmulo
de sujeira
contaminação,
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou FUNDAMENTAÇÃO:
reunião em grupos,Fundamento
será
III- tenham sido rotulados segundo as disposições das legislade fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação
lhe couber,
ções vigentes; e,
mentarque
Federal
123/06.dispennos casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação a
sando-se apenas a construção isolada de dependências que possam
IV- obedeçam na sua composição o padrão de qualidade deterDATA DE ASSINATURA: 05/04/2016.
CONTRATO Nº 26/2016 ser comuns.
entrada de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e
minado na legislação vigente.
VIGÊNCIA: 06 meses.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

LICITAÇÕES

CONTRATADA: ALFAPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (PROCESSO LICITATÓRIO
MODALIDADE Carta Convite nº 02/2016).
OBJETO: Serviço técnico especializada orientada pela metodologia pes (planejamento estratégico
situacional) para: (a) provimento de suporte metodológico às atividades de planejamento participativo,
implementação e avaliação das açoes referentes ao plano estratégico de governo da prefeitura munici-
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouArt. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
12 MESES ou
LICITAÇÃO
nº 03/2016)
a base óssea correspondente e que procede dos animais abatidos
tros;
utensílios utilizados na indústria, devem VIGÊNCIA:
ser lavados diariamente
sobre inspeção veterinária.
vezes n°
forem
para mantença das condições
VIIdisporLocação
de dependências
instalações
mínimas,
OBJETO:
refere-se eao
imóvel, 135,00
m2, respeitadas
situado na Ruaquantas
João Pessoa,
109, necessárias
Centro,
§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório o uso de produtos saneantes
as finalidades a que se destina, para recebimento, industrialização,
CEP: 07500-000, em Santa Isabel.
"carne" (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
e domissanitários devidamente registrados nos órgãos competenmanipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comesFUNDAMENTAÇÃO:
no art. 24,
inciso
da Lei federal tes.
nº 8.666/93 na
despojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
tíveis,
sempre separados,Fundamento
por meio de paredes
totais
dasXdestinadas
ossos.
ao preparo
produtos não 14/04/2016.
comestíveis;
Art. 24. Os estabelecimentos em todas as dependências
devem
DATA DEdeASSINATURA:
ATA
DE REGISTRO
DE PREÇOS nº 57/2016
§2°. Considera-se
"miúdos"
ser mantidos livres de animais sinantrópicos
ou quaisquer
outros
VIIIdispor12de
mesas com revestimento liso, resistente e
VIGÊNCIA:
meses.
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SANTA
ISABELos órgãos e vísceras dos animais de
açougue, usados na alimentação humana, além dos pés, mãos e
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
JORNALpor
DA CIDADE
cauda.DE RIO CLARO LTDA
a desinsetização e desratização somenteDETENTORA:
poderá ser realizado
matérias-primas e produtos comestíveis, de forma a permitir fácil
(PROCESSO
LICITATÓRIO
Nº 13/16)
empresa especializada e devidamente registrada
ou licenciada
no MODALIDADE
e perfeita higienização sendo permitidas as construídas em alvenaria
Art. 33. PREGÃO
O animal EL
abatido,
formado das massas musculares e
órgão competente.
desde que devidamente revestidas;
ossos, desprovido
de cabeça,
cauda,
couro,
OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE DIAGRAMAÇÃO
DAmocotós,
IMPRENSA
OFICIAL
DO órgãos
MUNICI-e
vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
CONTRATO
Nº
28/2016
PIO.
a "carcaça".
consta em Portaria e demais legislações vigentes no que se refere ao
depósitos diversos, separados, preferentemente, do corpo indusTOTALeESTIMADO:
higienização
antissepsia R$ 28.475,00
trial;CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL asseio e estética, uniformes, uso de EPI’s,VALOR
§1º. Nos suínos, para efeito de reinspeção, desde que venham
das mãos e condutas durante a manipulação.
acompanhados
certificados de
as suas
Xdispor de tanques,
caixas, bandejas
CONTRATADA:
HTI TECNOLOGIA
LTDA e quaisquer outros
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal
nº 10520/02 edos
seusrespectivos
atos regulamentadores,
doinspeção,
Decreto 3967/08,
carcaças
podem
não incluir oFederal
couro cabeça
Art. 26. para
O pessoal
que manipula
produtos
condenados
ou redação
recipientes
deContratação
material impermeável,
superfície
lisa de
e de
fácil especializada
OBJETO:
de empresa de
para
contratação
empresa
fornecimento
da Lei
Federal 8666/93,
em sua
atual,
da Leiou
Complementar
123/06,ee,pés.
subsidiariamentrabalhe em necrópsias fica obrigado a desinfetar as mãos, instrulavagem e higienização;
§2°. A "carcaça" dividida ao longo da coluna vertebral dá as
de 600
te pelo
Código Civil Brasileiro.
mentos e vestuários, com antissépticos
apropriados.
"meias carcaças" que, subdivididas por um corte entre duas costelas,
XI –licenças
dispor de
deantivírus.
rede de abastecimento de água para atender
dão os "quartos" anteriores ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
Art. 27. É proibido fazer refeições emDATA
qualquer
dependência ou
satisfatoriamente
todas as necessidades
DE ASSINATURA:
05/04/16.
VALOR DO CONTRATO:
R$ 7.800,00do trabalho industrial e as
que não
sejae,destinada
para tanto, bem
como manter
produtos,
demais
dependências queFundamento
necessitem;na Lei Federal 8666/93, em suaárea
Art. 34. A simples designação "produto", "subproduto" "merVIGÊNCIA:
12 MESES
FUNDAMENTAÇÃO:
redação
atual,
subsidiariaobjetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencencadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
XII- dispor de água fria abundante e, quando necessário, de
mente
pelo Código
Civil
Brasileiro
tes à finalidade da dependência em que se encontrarem.
produto previsto no artigo 3º, deste Decreto.
instalações
de vapor
e água
quente, em todas as dependências de
DATA
DE
ASSINATURA:
Art. 28. É proibido empregar na coleta e embalagem de matériasmanipulação e preparo, não 18/04/2016.
só de produtos como de subprodutos
Seção I
primas e produtos usados na alimentação humana, vasilhames de
não VIGÊNCIA:
comestíveis;36 meses.
Do Funcionamento de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2%
XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS nº 58/2016
(dois por cento) de chumbo ou que apresente estanhagem defeituligação a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento com
satisfazer as seguintes condições, além das comuns para todos os
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
osa, ou qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa
retenção de resíduos e corpos flutuantes e dispositivo adequado que
estabelecimentos:SANTA ISABEL
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais;
I- serem
em área LTDA
em área aprovada pelo Plano
DETENTORA: INDUSTRIA E COMERCIO
DElocalizados
TROFEUS MASTER
Art.
29.
Em
caso
algum
é
permitido
o
acondicionamento
de
XIV- dispor, conforme legislação
específica,
de
vestiários
e
Diretor
Estratégico
de
Santa
Isabel,
(PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO EL Nº 16/16) afastado dos limites das vias
CONTRATO Nº 29/2016
matérias-primas e produtos destinados a alimentação humana em
instalações sanitárias adequadamente instaladas, de dimensões e em
públicas de acordo com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes,
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE TROFEUS
E MEDALHAS.
CONTRATANTE:
MUNICIPALseparadamente
DE SANTA ISABEL
carros, recipientes ou continentes que tenham
servido
para produnúmero
proporcionalPREFEITURA
ao pessoal, instaladas
para
dispondo
de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
tos não comestíveis.
cadaCONTRATADA:
sexo, com acesso
indiretoCOMERCIO
as dependências
industriais, quando
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$dos
61.070,00
MARTINI
E IMPORTAÇÃO
LTDA (PROCESSO
LICITATÓRIO MODAequipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
Art. 30. O S.I.M. poderá exigir em qualquer
ocasião, desde
localizadas
em seuELETRONICO
corpo;
adequada
à manipulação
carcaças higienicamente,
demais
LIDADE
PREGÃO
nº 15/2016)
FUNDAMENTAÇÃO:
Leique
Federal
nº 10520/02
e seus atosdas
regulamentadores,
do Decreto e3967/08,
julgue necessário, a execução de quaisquer medidas higiênicoXV – possuir janelas e portas providas de telas milimétricas;
matérias-primas;
OBJETO:
AQUISIÇÃO
PLANTADEIRA
E SEMEADEIRA.
dade
Leiinteresse,
Federal 8666/93,
em sua redaçãoII-atual,
da de
Leicurrais
Complementar
Federal
123/06,convenientemente
e, subsidiariamensanitárias nos estabelecimentos, áreas
suas dependênXVIpossuir,
quandoDEnecessário,
instalações
de frio com
dispor
e/ou pocilgas
cobertas
VALOR
DO CONTRATO:
24.118,60
te pelo Código Civil Brasileiro.
cias e anexos.
câmaras
e antecâmaras
que se R$
fizerem
necessárias, em número e área
pavimentadas e providas de bebedouros;
IV
suficientes,
segundo a capacidade
do estabelecimento;
FUNDAMENTAÇÃO:
Fundamento
na Lei Federal 10520/02 e seus atosTÍTULO
regulamentadores,
do DeDATA DE ASSINATURA: 14/04/16. III- dispor, no caso de estabelecimento de abate, de meios que
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabapossibilitem a lavagem e a desinfecção dos veículos utilizados nos
VIGÊNCIA: 12 MESES
creto Municipal 3967/08, da Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, da Lei Complementar Federal
CAPÍTULO I
lhos, obedecidos os princípios da técnica industrial e facilidade de
transportes dos animais, segundo legislação vigente;
123/06,
Leis Municipais
2055/98 e o2367/06,
regulamentadas
pelode
Decreto 3968/08
e 4.839/13.
higienização,
sendo facultativo
aproveitamento
e preparo
DOS ESTABELECIMENTOS
DE CARNES E DERIVADOS
IV– dispor de locais apropriados para separação e isolamento
subprodutos
comestíveis;
de animais doentes;
Art. 31. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classiDATA DE não
ASSINATURA:
20/04/2016.
XIIIdispor,30quando
ficados em:
V- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de
VIGÊNCIA:
DIAS. necessário, de equipamento gerador de
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
dependências de matança suficientemente amplas para permitir o
I- matadouro-frigorífico de bovinos;
ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
nº 59/2016
instalado em dependência externa;
normal desenvolvimento
das respectivas
operações, com disposiII- matadouro-frigorífico de suínos;
CONTRATANTE: PREFEITURAtivos
MUNICIPAL
DE SANTA
ISABEL
XIX- dispor de dependências para armazenamento de combusque evitem
o contato
das carcaças com o piso ou entre si, e
III- matadouro-frigorífico de aves e coelhos;
tível usado na produção de vapor, de acordo com as legislações
preferencialmente
evitem contato
manual direto dos operários
IV- matadouro-frigorífico de caprinos
e ovinos; GASBALL ARMAZENADORA
DETENTORA:
E DISTRIBUIDORA
LTDA
vigentes;
durante a movimentação das mesmas;
V- matadouro-frigorífico de bovinos e suínos;
(PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/16)
CONTRATO Nº 30/2016
XX- dispor de depósitos adequados para ingredientes, embalaVI- dispor, nos estabelecimentos de abate, de dependências para
VI- fábrica de conservas;
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTA
ISABEL
gens, continentes, materiais ou produtos de limpeza; e,
esvaziamento e limpeza dos estômagos e intestinos, a manipulaVII- fábrica de produtos gordurosos;OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁSoG.L.P.
de cabeças e línguas e das demais vísceras comestíveis;
XXIo estabelecimento
não possuir
equipamento
de
VIIIfábrica de produtos
não comestíveis;
TOTAL ESTIMADO: R$ção
88.680,00
CONTRATADA:
AGEPLAN-que
AGENCIA
BRASILEIRA
DE PLANEJAMENTO
ECONOMICO
E SOCIALderivados VALOR
aproveitamento
e
preparo
de
subprodutos
não
comestíveis
deverá
VIIdispor,e de
acordo
com este Decreto,dodeDecreto
graxaria3967/08,
para o
IXentrepostos
de
carnes
e
derivados;
(PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2016)
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 10520/02
seus
atos regulamentadores,
dar destino a estes rejeitos de forma não causadora de poluição
aproveitamento de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
X- charqueadas.
OBJETO:
do software
de sistema
de gestão previdenciária para§1º.
efetuar
a correta
da Lei Federal
8666/93, em sua redação
atual, dade
Leicâmaras
Complementar
ambiental,
de Licença
acordo com
as legislações
vigentes.
comestíveis,
frias, deFederal
sala de 123/06,
desossa,e,desubsidiariamendependências
Entende-se
poraferição
"matadouro-frigorífico"
o estabelecimento
tecnicamente
necessárias
à
fabricação
de
produtos de salsicharia e
único.
proibidoprevidenciários
o emprego de utensílios
dos Parágrafo
pagamentos
dos Éencargos
de acordo em
comgeral,
a legislação
vigente,
com
o
objetivo
de
te
pelo
Código
Civil
Brasileiro.
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adeconservas, de depósito e salga de couros, de salga e ressalga e secagem
tais como:a gamelas,
bandejas, da
mesas,
tanques,
e
quados para o abate, manipulação, elaboração,
preparo
e conservadesonerar
folha de pagamento
prefeitura
para equipamentos
os períodos subsequentes.
DATA DE
ASSINATURA:
15/04/16.
de carne, de depósito de subprodutos não comestíveis e de depósitos
outros, com ângulosidades ou frestas, confeccionados em material
ção das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
VIGÊNCIA: 12 MESES
VALOR
DO CONTRATO:
R$ 1.134.000,00
diversos, proporcionais à capacidade do estabelecimento;
rústico
ou qualquer
outro material
ou forma que não permita perfeita
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
FUNDAMENTAÇÃO: Fundamento na Lei Federal 10520/02 e seus adequadas.
atos regulamentadores, da Lei
higienização.
VIII- dispor de equipamento completo e adequado, tais como:
plataformas, mesas, carros, caixas, estrados, pias, esterilizadores,
Art.19.
Nos locais
emredação
que se fabriquem,
beneficiem,
preparem
§2º. Entende-se por "fábrica de conservas" o estabelecimento
Federal
8666/93,
em sua
atual, da Lei
Complementar
Federal 123/06.
e outros utilizados em quaisquer das fábricas de recebimento e
ou acondicionem produtos e subprodutos de origem animal, é
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
DATA DE ASSINATURA: 25/04/2016.
industrialização da matéria-prima e do preparo de produtos, em
proibido terem em depósito substâncias nocivas à saúde ou que
sala de matança anexa, e que em qualquer dos casos seja dotada de
VIGÊNCIA:
12 MESES.
ATA
DE PREÇOS
60/2016
número suficiente
e construídosnºcom
material que permita fácil e
possam
servir para
alterar, adulterar, fraudar ou falsificar o produto.
instalações de frio industrial adequadas e aparelhagem
paraDE
o REGISTRO
higienização;
CAPÍTULO II
preparo de subprodutos não comestíveis.
CONTRATANTE: PREFEITURAperfeita
MUNICIPAL
DE SANTA ISABEL
possuir dependências
específicas
para higienização de
DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS
§3º. Entende-se por "fábrica de produtos
gordurosos"
o estabeDETENTORA:
SGUIL
COMÉRCIO IXE INDÚSTRIA
DE ALIMENTOS
LTDA
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros comArt. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabelelecimento destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, exclu(PROCESSO
LICITATÓRIO
PRESENCIAL
ponentes de PREGÃO
acordo com
a finalidadeNºdo15/16)
estabelecimento;
cimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
ída a manteiga, adicionadas ou não de matérias
primas
de origem MODALIDADE
X- dispor
equipamento gerador de vapor ou similar com
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMULADOS
DAde
MERENDA.
ATA DE
DE PREÇOS
durante e após a realização
dosREGISTRO
trabalhos de rotina
e industriais,nº 56/2016
vegetal.
dando-se
o devido destino
às águas MUNICIPAL
servidas e residuais,
de ISABEL
acordo
§4º. Entende-se por "fábrica de produtos
derivados
comes- R$capacidade
VALOR
TOTAL não
ESTIMADO:
13.230,00 suficiente para as necessidades do estabelecimento, bem
CONTRATANTE:
PREFEITURA
DE SANTA
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
com a legislação ambiental pertinente, em especial, a Lei Completíveis" o estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos
DETENTORA:
LUIZ WILHELMS-ME
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal
nº 10520/02e eindustrialização.
seus atos regulamentadores, do Decreto 3967/08,
manipulação
mentar
nº 173, deALSEMIR
19 de Dezembro
de 2014, Código de Meio
de animais de várias procedências, para o preparo exclusivo de
(PROCESSO
LICITATÓRIO
Federal 8666/93, em sua redação§1º.
atual,
Lei Complementardestinados
Federal 123/06,
e, subsidiariamenOsdaestabelecimentos
ao abate
de AVES e
Ambiente
de Santa
Isabel e seusMODALIDADE
regulamentos.PREGÃO EL Nº 05/16) produtos utilizados na alimentação da
nãoLeihumana.
COELHOS devem satisfazer as seguintes condições específicas:
Art.21.
maquinários,
carros, tanques,
vagonetes,DE
caixas,
§5º.
Entende-se por "entreposto
de carnes
derivados"
OBJETO:0sREGISTRO
DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO
SAPATOS DE
SEGURANÇA.
te pelo
Código eCivil
Brasileiro.o
I) dispor de plataforma coberta para recepção dos animais,
mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marestabelecimento destinado ao recebimento,
manipulação,
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 40.002,00
DATAguarda,
DE ASSINATURA:
18/04/16.
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
cados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
FUNDAMENTAÇÃO:
Leitransporte
Federal nºou10520/02
seus
atos regulamentadores,
Decretoou
3967/08,
VIGÊNCIA:
12 MESES
solares;
comestíveis
e os usados no
depósitoede
produtos
não
derivados do
resfriados
congelados das diversas
espécies
de açoucomestíveis,
ainda utilizados
na alimentação
animais,
usando- Federal
II) dispor de mecanismo que permita realizar as operações de
gue e123/06,
outrose,produtos
animais.
da
Lei Federalou8666/93,
em sua redação
atual, dadeLei
Complementar
subsidiariamense pelo
as denominações
COMESTÍVEIS e NÃO COMESTÍVEIS.
sangria, esfola, evisceração e preparo de carcaça “toilete” com as
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produte
Código Civil Brasileiro.
aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
Art. 22. As instalações, equipamentos, móveis, utensílios e
za charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
DATA DEdevem
ASSINATURA:
05/04/16.
maquinários
ser mantidos
em condições higiênico-sanitárias
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de
o aproveitamento integral e perfeito de todas as matérias-primas.
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CAPÍTULO II
TÍTULO II
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSATA
REGISTRO
DE PREÇOS
sanitária e tecnológica
dosDE
produtos
agropecuários
e serviços nanº 61/2016
TRIAIS E ENTREPOSTOS
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
áreaCONTRATANTE:
da alimentação,PREFEITURA
destinados aos
consumidores,
visando
a
ouATA
arrendado
sem que concomitantemente
seja Nº
feita109/2015.
a competente
CAPÍTULO I
TERMO ADITIVO Nº 02 A
DE REGISTRO
DE PREÇOS
MUNICIPAL
DE SANTA
ISABEL
proteção da saúde pública.
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
DO REGISTRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
DETENTORA: FÊNIX SANTA ISABEL COM. DE EMBALAGENS LTDA
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
§1º. No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover
Art. 7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
DETENTORA: EAS ENGENHARIA
AUTOMAÇÃO
E COMÉRCIO
DEvendedor
SISTEMAS
(PROCESSO
LICITATÓRIO
MODALIDADE
PREGÃO
PRESENCIAL
Nº
18/16)
serão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
a transferência,
deve
ser feita pelo
ouLTDA.
locador imediata
seguintes estabelecimentos:
propriedades
rurais,
produção
artesanal,
estabelecimentos
induscomunicação
escrita
ao
S.I.M.,
esclarecendo
os
motivos
da recusa.
Imatadouros
frigoríficos
de
bovinos,
suínos,
aves
e
coelhos,
ASSUNTO:
O
presente
termo
de
aditamento
refere-se
ao
reequilíbrio
de
preço
calçado no
art. 65,
OBJETO:MATERIAL DE LIMPEZA.
triais,
meios
de
manipulação
e
transporte.
§2º.
As
empresas
responsáveis
por
estabelecimentos
registrados
caprinos
e
ovinos
e
demais
espécies
devidamente
aprovadas
para
II, “d”, da Lei 8666/93, fica alterado o valor unitário do item 156 “REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.537,00
Art. 3º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
durante as fases do processamento da transação comercial devem
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
LAMPADAS
FLUORESCENTE
WATTS”
deinteressados
R$ 14,16 para
R$ 18,40.
FUNDAMENTAÇÃO:
Lei
Federal
nº
10520/02
e
seus
atos
regulamentadores,
do
Decreto
3967/08,
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
notificar
aos
na compra
ou arrendamento a situação em
gordurosos, entrepostos de carnes e 02
derivados
e fábricas
de produ- 40
e Desenvolvimento
Agropecuário,
através
doda
Serviço
de Inspeção Federal
que se encontram em face das exigências deste regulamento.
tos de
origeme,animal
não comestíveis; DATA DE ASSINATURA: 13/04/2016.
da
Lei Federal 8666/93,
em sua redação
atual,
Lei Complementar
123/06,
subsidiariamenMunicipal
– S.I.M.
e abrange:
§3º. Enquanto a transferência não se efetuar, continua responII- postos de leite e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
te
pelo Código
Civil Brasileiro.
I- os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos
sável pelas irregularidades que se verifiquem no estabelecimento a
beneficiamento de leite e entreposto de laticínios;
DATA DE
ASSINATURA: 29/04/16.
e matérias
primas;
empresa em nome da qual esteja registrado.
III- entrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
VIGÊNCIA:
12eMESES
IIo pescado
seus derivados;
§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
III- o leite e seus derivados;
que
se refere
§1º, e o comprador
locatário não
apresentar
dentro
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas
artesanais,
alcoólicas
TERMO
ADITIVO
Nº e04 A
ATA
DE oREGISTRO
DEouPREÇOS
Nº
180/2015.
prazo de DE
60SANTA
(sessenta)
dias os documentos necessários à
IV- os ovos e seus derivados;
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela
legislação; PREFEITURAdo
CONTRATANTE:
MUNICIPAL
ISABEL
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
V- o mel de abelha, a cera e seus derivados; e,
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA
S/A.
o qual só será restabelecido
depois de cumprida a exigência legal.
VI- os demais produtos artesanais quando autorizados pela
VI– apiários e entrepostos de mel e DETENTORA:
cera de abelhas.
§5º. Adquirido
o estabelecimento,
ou arrendamento
legislação, o controle,
a fiscalização
e a produção.
ASSUNTO:
O presente
termo de aditamento
refere-se
ao reequilíbriopor
de compra
preço calçado
no art. 65,
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais
do Município
de Santa
ATA
DE REGISTRO
DE PREÇOS nº 62/2016
doso imóveis
e realizada
a transferência
do registro,
empresa
Art.
4º. A InspeçãoPREFEITURA
Sanitária e Industrial
de Produtos
de Origem
fatiamento,
II, “d”, da Lei
8666/93,acondifica alterado
valor item
01- EMULSÃO
DE ASFALTO
RL 1CaAnova
GRANEL
de
CONTRATANTE:
MUNICIPAL
DE SANTA
ISABEL Isabel que realizem trabalhos de manipulação,
é obrigada a cumprir todas as exigências formuladas ao responsável
Animal e os demais produtos Artesanais autorizados pela legislacionamento, embalagem de produtos e subprodutos de origem
R$1.390,15
para
R$1.570,86
.
anterior, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
ção,DETENTORA:
abrange ainda:LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA-EPP
animal devem possuir instalações adequadas para esses procediDATA DEperante
ASSINATURA:
13/04/2016.
(PROCESSO
LICITATÓRIO
PREGÃO
PRESENCIAL mentos,
Nº 18/16)e estarem devidamente regulamentados
Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
Ias condições
de higiene MODALIDADE
e sanitárias dos
estabelecimentos
o Serviço
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
registrados;
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
OBJETO:MATERIAL DE LIMPEZA.
TÍTULO III
II- a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 117.345,00
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESdas águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
para a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
FUNDAMENTAÇÃO:
Lei Federal nº 10520/02 e seus atos regulamentadores,
3967/08, ou em outros estabelecimentos.
TABELECIMENTOS
escoamento
das águas residuais;
utilização do
emDecreto
outras unidades
CAPÍTULO
I
III-Federal
o funcionamento
Poderão
requerer a dispensa do
registro referido
no caput
TERMO
ADITIVO
Nº 01 A ATA
DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 190/2015.
da Lei
8666/93, emdos
suaestabelecimentos;
redação atual, da Lei Complementar Federal§2º.
123/06,
e, subsidiariamenDO
FUNCIONAMENTO
IVas
fases
de
recebimento,
elaboração,
manipulação,
preparo,
deste
artigo,
os
estabelecimentos
comerciais
que
manipulam
pequeCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABELDOS ESTABELECIMENTOS
te pelo Código Civil Brasileiro.
Art. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
acondicionamento, conservação, transporte e depósito de todos os
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
CONTRATADO: NOS@LIG
ONDONTOLOGICOS
LTDA-EPP
ASSUNTO:
O presente
DATAde
DEorigem
ASSINATURA:
recebimento,
transformação, elaboração,
preparo,
beneficiamento,
produtos
animal e 29/04/16.
suas matérias-primas, adicionadas ou
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento
e emba- PRODUTOS
termo
de
aditamento
a
ata
de
registro
de
preços
nº
190/15
refere-se
à
troca
de
marca
do
ITEM
01 “DEelaboração, industrialização, manipulação, depósito, rotulagem,
não VIGÊNCIA:
de produtos12vegetais;
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
MESES
acondicionamento,
armazenamento
e
transporte
de
produtos
e
V- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
Art. 9º. O registro será requerido perante
a
Secretaria
Municipal
TERGENTE ENZIMATICO” DA MARCA “DGL”, PARA “SENTROZYME IV – ECOPER”.
subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
DATA DE ASSINATURA: 12/04/2016.
emitido pelo S.I.M.
requerimento padronizado, mediante abertura de processo admiacordo com os tipos e padrões previstos neste Decreto, na LegisArt. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
lação Federal e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
entrepostos somente será licenciado depois de atendido as normas
Isabel.
científicas aprovadas;
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
do Plano Diretor Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
Art. 10. A construção de estabelecimentos, assim como os já
VII- a classificação de produtos e subprodutos, de acordo com
E RETI-RATIFICAÇÕES: existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de e as seguintes condições básicas e comuns:
os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal
TERMO
ADITIVO
AOdoTERMO
DE FOMENTO
PARA
EXECUÇÃO
DO PRORETIFICAÇÃO
PUBLICAÇÃO
AO ADITIVO
Nº 02 AO
CONTRATO
16/2015.
I- localizar-se
em pontos
distantes
de fontes produtoras
de
Obras
e de Posturas
vigentes, no Plano
Diretor
Estratégico
e Estadual
e demaisDA
normas
e fórmulasREFERENTE
técnicas científicas
aprovaodores indesejáveis “MUSICARTE”.
de qualquer natureza;
Município Santa Isabel, no Código Sanitário do Estado deJETO
São PEDAGÓGICO
das;CONTRATADO: NOVA OPÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA.
Paulo,
Estadual
10.083, de 23 deCONTRATANTE:
Setembro de 1998,
e suas
II- ser instalado,
quando
viável, de preferência no centro do
VIIIprodutoras
e intermediárias;
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SANTA
ISABEL
Ondeas
lê matérias-primas
– se termo aditivonas
02fontes
ao contrato
16/2015,
leia- se termo aditivo
nº Lei
01 ao
contratonº16/2015.
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação aos Mananciais da
terreno, devidamente cercado e afastado das vias públicas de acordo
IX- os exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos e
ASSOCIAÇÃO
CULTURAL,
ARTES,
LAZER,
DANÇA,
ESPORTES
E
Região Metropolitana de São Paulo, LeisCONTRADADA:
Estaduais nº 898/75,
1172/
com
os Códigos
de Obras
e de EDUCAÇÃO,
Posturas vigentes,
dispondo
de área
químicos das matérias-primas e produtos, quando houver necessiENTRETENIMENTOS
– ACALEED.
76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais
que venham constituir
nosso
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
dade; e,
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei
EspecíficaLICITATÓRIO
da Área de MODALIDADE:
de transporte,
devendo em PÚBLICO
todas as hipóteses
X- os meios de transportes de animais vivos, dos produtos
(PROCESSO
CHAMAMENTO
Nº 04/15). as operações de
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
recepção e expedição realizar-se no interior do terreno;
derivados e suas matérias-primas destinadas à alimentação humana.
ASSUNTO:
O
presente
termo
de
aditamento
refere-se
à
prorrogação
do TERMO DE FOMENTO
RETIFICAÇÃO
DA
PUBLICAÇÃO
REFERENTE
ADITIVO
Nº 03 AO
JAGUARI,
preconizada
no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
III- dispor de fontes e/ou redes de abastecimento de água
Art. 5º. Os servidores
do S.I.M.
portarão Carteira
de Identidade AO
pelo período de 12 meses, com vigência
de devendo
07/04/2016
06/04/2017,
nos termosde
dopotabilidade
art. 57, II da por
Lei
CONTRATO
DEMunicipal
LOCAÇÃO
DEAmbiente
IMÓVEL Nº
24/2012.
28 de
novembro de 1997.
potável,
seràanexados
os resultados
Funcional fornecida
pela Secretaria
de Meio
Parágrafo único. Qualquer ampliação
ou remodelação nos estalaboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
e Desenvolvimento
Agropecuário
a sigla
S.I.M., o número
8666/93.
LOCADOR (A): HELENA
NILZAcontendo
FERRARI
IONTA.
belecimentos registrados, referentes às DATA
suas dependências
ou insanálises e em volume suficiente e capaz de atender todas as
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
DE ASSINATURA:06/04/2016.
Onde lê – se termo aditivo 03 ao contrato 24/2012, leia- se termo aditivo nº 04 ao contrato 24/2012.
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
necessidades sanitárias do estabelecimento;
§1º. É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional
TERMO ADITIVO Nº. 03 AO CONTRATO
N° 42/2015.
projetos pelo S.I.M.
IV- dispor
de luz natural e artificial abundantes, devendo ser
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
11. QuaisquerPREFEIalterações de fluxo
sanitário, de produção
e
uniformes
sem
para não ocorrer alteração nas caracCONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEofuscamento
SANTA ISABEL
atividades
TERMOprofissionais.
ADITIVO Nº 01 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2015.Art.
CONTRATANTE:
capacidade produtiva, aprovado no projeto
inicial para concessão
terísticas
organolépticas
§2º.MUNICIPAL
Aos servidores
do S.I.M.,
CONTRADADA:
E.G BEZERRA
ENGENHARIA
ME. dos produtos e de ventilação suficiente em
TURA
DE SANTA
ISABELno exercício da função, será
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
concedido o acesso amplo e irrestrito e a qualquer hora, a todas as
ASSUNTO: O presente termo de
refere-se
à refere-se
à prorrogação
prazo porpara
maisa
DENTETORA:
ALICE BOTELHO-EPP
novos projetos pelo S.I.M.
as aditamento
peculiaridades
de ordem
tecnológica
cabíveisde
e também
dependências
e instalações
dos estabelecimentos registrados ou em
30(trinta)
dias
ao
contrato
nº
42/2015,
nos
termos
do
art.
57,
§
2º
da
Lei
8666/93,
com
vigência
de
ASSUNTO:
O presente
termoade
aditamento
a ata de registro
nº.12.
195/2015
refere-se
à
mantença de ambientes livres de fungos, mofos, bolores, gases18e
Art.
Satisfeitas
as exigências
fixadas para o Registro será
processo
de registro,
bem como,
todos
os estabelecimentos
ondede preços
outros;
autorizada
pelo
S.I.M.
a
expedição
do
"TÍTULO
DE
REGISTRO".
são
mantidos,
depositados
e
comercializados
produtos
e
de abril de 2016 a 17 de maio de 2016.
alteração de razão social da empresa, passando para: AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINÁV- possuir pisos e paredes e divisórias vedadas, lisas, de cor
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
subprodutos de origem animal que versa este Decreto.
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2016.
RIOS LTDA.
clara, com cantos arredondados com acabamento liso e impermeável
por espaço superior a 12 (doze) meses, só poderá reiniciar suas
Art. 6º. Somente poderão ser expostos à venda, depositados ou
DATA DE ASSINATURA:
01/02/2016.
que permitam a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
transportados
produtos previstos
no artigo 3º deste Decreto, que:
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
instalações e equipamentos.
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estadificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultradual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
ingresso de animais sinantrópicos;
passar a 24 (vinte e quatro) meses poderá ser cancelado o respectivo
II- tenham sido embalados, reembalados, transportados, imporTERMO ADITIVO
Nº.em
01todas
AO as
CONTRATO
VI- possuir
dependências, em especial área de
registro, ao critério do S.I.M.
tados ou vendidos por estabelecimentos sob regime de inspeção no
N° 21/2015.
forro de material resistente a umidade e a vapores,
Art. PREÇOS
14. Tratando-se
referido
serviço competente;
TERMO
DE ADITIVO Nº 01 A ATA DE REGISTRO DE
Nºde estabelecimentos pertencentes a mesma manipulação,
construídos
modo
a evitar
o acúmulo de sujeira e contaminação,
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou CONTRATANTE:
reunião em grupos,
será
III- tenham sido rotulados segundo as disposições
das legislaPREFEITURA
MUNICIPALde
DE
SANTA
ISABEL
356/2015.
de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispenções vigentes; e,
ITAÚ SEGUROS
DE AUTO
E RESIDÊNCIA
CONTRATANTE:
MUNICIPAL
DEqualidade
SANTA ISABEL
nos casos
em que
a coberturaS.A
proporcionar perfeita vedação a
sando-se apenas a construção isolada deCONTRADADA:
dependências que possam
IVobedeçam na PREFEITURA
sua composição
o padrão de
deterASSUNTO: O presente termo entrada
aditamento
refere-sesujidades,
à prorrogação
de incluindo
12 (doze) meses
ao contratoe
DETENTORA:
GRANFOOD
de poeiras,
animais
os sinantrópicos
ser comuns.
minado
na legislação
vigente. ALIMENTOS EIRELI-EPP
nº 21/2015, nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93, no valor total de R$ 9.900,14 (Nove mil novecentos
ASSUNTO: O presente termo de aditamento refere-se a troca de marca item 02- ervilha em conreais e quatorze centavos), com vigência de 16/04/2016 a 15/04/2017.
serva da marca “stella doro”, para “quero”, item 03- milho verde em conserva da marca “stella doro”,
Edição nº 377 de 30 de março de 2016 - tiragem: 1000 exemplares
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2016.
para “quero” e item 05- xarope artificial sabor groselha embalagem de 900ml da marca “celli”, para
“saborama”.
DATA DE ASSINATURA: 07/04/2016.
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouArt. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
DATA
DE ASSINATURA:
26/04/2016.
TERMO ADITIVO Nº 04 AO TERMO
a base óssea correspondente e que procede dos animais abatidos
tros;
utensílios utilizados na indústria, devem ser
lavados
diariamente ou
sobre inspeção veterinária.
quantas
vezes
forem
necessárias
para
mantença
das
condições
VII- dispor de dependências eDE
instalações
mínimas,
respeitadas
CONTRATO Nº 29/2012.
§1º. Quando destinada à elaboração de conservas em geral, por
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório o uso de produtos saneantes
as finalidades a que se destina, para recebimento, industrialização,
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
"carne" (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
e domissanitários devidamente registrados nos órgãos competenmanipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comes(a): BENEDITO
PAULO
F. FRÚGOLI
despojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
tes.
tíveis,LOCADOR
sempre separados,
por meio
de paredes
totais das destinadas
ossos.
ao preparo
de produtos
não comestíveis;
24. Os estabelecimentos em todas as dependências devem
TERMO
ADITIVO Nº 04 AO TERMO
(PROCESSO
LICITATÓRIO
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃOArt.
nº 03/2012).
§2°.
Considera-se
os órgãos e vísceras dos animais de
ser
mantidos
livres
de
animais
sinantrópicos
ou
quaisquer
outros
VIIIdispor
de
mesas
com
revestimento
liso,
resistente
e
DE
CONTRATO
Nº"miúdos"
17/2013.
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Nove de Julho, 51, Centro, nesta cidade, com objetivo
açougue, usados na alimentação humana, além dos pés, mãos e
animais. O controle integrado de pragas urbanas no que diz respeito
impermeável para os trabalhos de manipulação e preparo de
PREFEITURA
DE SANTA ISABEL
de abrigar o Arquivo
do Cartório
Eleitoral,de
pelo
período
de 20/04/2016
cauda.
desinsetização e desratização somenteLOCATÁRIO:
poderá ser realizado
por MUNICIPAL
matérias-primas
e produtos
comestíveis,
forma
a permitir
fácil aa 19/04/2017.
LOCADOR
MARIA NADIR
BATISTA
(PROCESSO
LICITATÓRIO
MODALIDADE
DATAhigienização
DE ASSINATURA:
19/04/2016.
empresa especializada e devidamente registrada
ou(a):
licenciada
no
e perfeita
sendo permitidas
as construídas em alvenaria
Art. 33.
O animal abatido,
formado
das massasDISPENSA
muscularesDEe
órgão competente.
desde que devidamente revestidas;
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
LICITAÇÃO nº 03/2013)
vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparado, constitui
Art.25. Todo manipulador deve atender obrigatoriamente o que
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
OBJETO: Locação do imóvel situado na Avenida Brasil, 1.205, Vila Orlanda, nesta cidade, com
a "carcaça".
consta em Portaria e demais legislações vigentes no que se refere ao
depósitos diversos, separados, preferentemente, do corpo indusobjetivo
de abrigare aantissepsia
UBS II “Dr. Francisco
Ribeiro”,
período
de 02/05/2016
01/05/2017.
asseio e estética, uniformes, uso de EPI’s,
higienização
trial;
§1º. Pedreira
Nos suínos,
para pelo
efeito
de reinspeção,
desdeaque
venham
acompanhados dos respectivos certificados de inspeção, as suas
X- dispor de tanques, caixas,
bandejas
e quaisquer
DATA DE ASSINATURA: 29/04/2016.
TERMO
ADITIVO
Nº.outros
06 AO das mãos e condutas durante a manipulação.
carcaças podem ou não incluir o couro cabeça e pés.
Art. 26. O pessoal que manipula produtos condenados ou
recipientes de material impermeável, de superfície lisa e de fácil
CONTRATO N° 65/2014.
trabalhe em necrópsias fica obrigado a desinfetar as mãos, instrulavagem e higienização;
§2°. A "carcaça" dividida ao longo da coluna vertebral dá as
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SANTA
ISABEL mentos e vestuários, com antissépticos apropriados.
"meias carcaças" que, subdivididas por um corte entre duas costelas,
XICONTRATANTE:
– dispor de rede
de abastecimento
de água
para atender
dão os "quartos" anteriores ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
Art. 27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
satisfatoriamente
todas as
necessidades
do trabalho
industrial
CONTRADADA:
SECURITA
SEGURANÇA
LTDA
EPP e as
área de
queprazo
não seja
para tanto, bem como manter produtos,
demais
dependências
que necessitem;
Art. 34. A simples designação "produto", "subproduto" "merASSUNTO:
O presente
termo de aditamento refere-se à prorrogação
por destinada
mais 60 (sesobjetos incluindo os pessoais e materiais estranhos não pertencencadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
XII- dispor de água fria abundante e, quando necessário, de
TERMO
ADITIVO
AO3º,TERMO
senta) dias de
ao vapor
contrato
nº 65/2014,
do dependências
art. 57, II da Leide8666/93,
vigênciadade
21 de abril em que se encontrarem.
tes àcom
finalidade
dependência
produto
previstoNº
no 03
artigo
deste Decreto.
instalações
e água
quente,nos
emtermos
todas as
DE
CONTRATO
Nº
14/2013.
de 2016 a 20ede
junho de
2016.
Art. 28. É proibido empregar na coleta e embalagem de matériasmanipulação
preparo,
não
só de produtos como de subprodutos
Seção I
primas e produtos usados na alimentação
humana, vasilhames
de MUNICIPAL
não comestíveis;
Do Funcionamento
de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
LOCATÁRIO
: PREFEITURA
DE SANTA ISABEL
DATA DE ASSINATURA: 20/04/2016.
cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2%
XIII- dispor de rede de esgotos em todas as dependências, com
Art.
35.
Os
estabelecimentos
de carnes
e derivados
LOCADOR (a): ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DE SANTA
ISABELdevem
(PRO(dois por cento) de chumbo ou que apresente estanhagem defeituligação a tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento com
satisfazer as seguintes condições, além das comuns para todos os
CESSO
LICITATÓRIO
MODALIDADE
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO
nº
02/2013)
osa, ou qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa
retenção de resíduos e corpos flutuantes e dispositivo adequado que
estabelecimentos:
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais;
I- serem
em área
emBairro
área aprovada
pelo
Plano
OBJETO: Locação do imóvel situado
na Rualocalizados
Monteiro Lobato,
nº 57,
Parque São
Benedito,
Art.
29.
Em
caso
algum
é
permitido
o
acondicionamento
de
XIV- dispor, conforme legislação
específica,
de
vestiários
e
Diretor
Estratégico
de
Santa
Isabel,
afastado
dos
limites
das
vias
nesta cidade, com objetivo de abrigar o Posto de Atendimento do INSS, pelo período de 01/05/2016
TERMO ADITIVO Nº. 01 A ATA
matérias-primas e produtos destinados a alimentação humana em
instalações sanitárias adequadamente instaladas, de dimensões e em
públicas de acordo com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes,
a 30/04/2017.
REGISTRO
PREÇO N°
carros, recipientes ou continentes que
tenham servido para produnúmero proporcional aoDE
pessoal,
instaladasDE
separadamente
para228/2015.
dispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
DATA DE ASSINATURA: 29/04/2016.
cada sexo,
com acesso PREFEITURA
indireto as dependências
dos equipamentos, principalmente de trilhagem aérea, numa altura
CONTRATANTE:
MUNICIPALindustriais,
DE SANTAquando
ISABEL tos não comestíveis.
Art.
30.
O
S.I.M.
poderá
exigir
em
qualquer
ocasião,
desde
que
localizadas
em
seu
corpo;
adequada
à manipulação
das carcaças higienicamente, e demais
TERMO
ADITIVO
Nº
04
AO
TERMO
DE CONTRATO
Nº 13/2013.
CONTRADADA: COMVALLE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA – EPP ASSUNTO: O presente
julgue necessário, a execução de quaisquer medidas higiênicoXV – possuir janelas e portas providas de telas milimétricas;
matérias-primas;
: PREFEITURA
DE SANTA ISABEL
termo
de aditamento
refere-se
à troca de instalações
marca do ITEM
1000 ML, áreas deLOCATÁRIO
sanitáriasCONTENDO
nos estabelecimentos,
interesse, suas
dependên- MUNICIPAL
XVIpossuir, quando
necessário,
de 17frioAGUA
com SANITARIA,
II- dispor de currais e/ou pocilgas cobertas convenientemente
LOCADOR (a): MITRA DIOCESANA
DE MOGI
DAS CRUZES
/ PARÓQUIA NOSSA SENHORA
EM FRASCO
BRANCOque
LEITOSO
RESISTENTE,
COMe ROSCA
Ecias
BICO
DOSADOR, DA MARCA
e anexos.
câmaras
e antecâmaras
se fizerem
necessárias,TAMPA
em número
área
pavimentadas
e providas
de bebedouros;
TÍTULO IV
suficientes,
segundo
a capacidade
do estabelecimento;
III- dispor,
no caso deDISPENSA
estabelecimento
de abate,nºde01/2013)
meios que
DA APARECIDA (PROCESSO LICITATÓRIO
MODALIDADE
DE LICITAÇÃO
“HIPERVEX”,
PARA “SUPER
FORTE”.
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabapossibilitem
aEstrada
lavagemdoe aMonte
desinfecção
dos
veículos
utilizados
nos
OBJETO:
Locação
do
imóvel
situado
na
Negro,
KM
8,5,
Bairro
Monte
NeDATA DE ASSINATURA: 26/04/2016.
CAPÍTULO I
lhos, obedecidos os princípios da técnica industrial e facilidade de
transportes dos animais, segundo legislação vigente;
gro,CARNES
nesta cidade,
com objetivo de abrigar
a UBSdeIIIlocais
“Pref.apropriados
José Raimundo
pelo
período de
TERMO ADITIVO
Nº. 01 A ATA
REGISTRO DEe PREÇO
higienização,
sendo facultativo
o DE
aproveitamento
preparo N°
de 289/2015.
DOS ESTABELECIMENTOS DE
E DERIVADOS
IV– dispor
para Lobo”,
separação
e isolamento
subprodutos
não comestíveis;
de animais doentes;
Art. 31. Os estabelecimentos de carnes
e derivados
são classi01/05/2016
a 30/04/2017.
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
XIIIdispor, quando
necessário,
equipamento
gerador de
ficados em:
V- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de
DATA DE ASSINATURA: 29/04/2016.
CONTRADADA:
SERVICE
MILLE de
COMERCIAL
LTDA-ME
vapor com capacidade para as necessidades do estabelecimento,
dependências de matança suficientemente amplas para permitir o
I- matadouro-frigorífico de bovinos;
ASSUNTO:
O presenteexterna;
termo de aditamento refere-se à troca de marca
ITEM 27- FIO FLEXIVEL
instalado
em dependência
normal desenvolvimento das respectivas operações, com disposiII- matadouro-frigorífico
de suínos;
16 XIXMM DE
COBRE
NU, TEMPERA
ISOLADO de
COM
POLICLORETO
VILINA TIPO PVC/A,de aves e coelhos;
dispor
de dependências
paraMOLE,
armazenamento
combustivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e
III-DE
matadouro-frigorífico
tível
usado na
produção
de vapor,
acordo comeasITEM
legislações
preferencialmente evitem contato manual direto dos operários
IV- matadouro-frigorífico
DA MARCA
“MEGA
CAMPOS”
PARAde“METALCAP”
31 “FIO FLEXIVEL
10 MM DE COBRE NU,de caprinos e ovinos;
vigentes;
durante a movimentação das mesmas;
V- matadouro-frigorífico de bovinos e suínos;
TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO
TEMPERA
MOLE,
ISOLADOadequados
COM POLICLORETO
DE VILINA
TIPO PVC/A”, DA MARCA “MEGA CAMXX- dispor
de depósitos
para ingredientes,
embalaVI- dispor, nos estabelecimentos de abate, de dependências para
VI- fábrica de conservas;
DE
CONTRATO
Nº 24/2015.
POS”continentes,
PARA “METALCAP”.
gens,
materiais ou produtos de limpeza; e,
o esvaziamento
e limpeza
dos estômagos e intestinos, a manipulaVII- fábrica de produtos gordurosos;
ção
de
cabeças
e
línguas
e das demais vísceras comestíveis;
XXI- o estabelecimento que não possuir equipamento de
VIII- fábrica de produtos derivados não
comestíveis;PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
CONTRATANTE:
aproveitamento e preparo de subprodutos não comestíveis deverá
VII- dispor,
IX- entrepostos de carnes e derivados;
CONTRATADA: MURC EDITORA GRÁFICA
LTDAde acordo com este Decreto, de graxaria para o
DATA DE ASSINATURA: 26/04/2016.
dar destino a estes rejeitos de forma não causadora de poluição
aproveitamento de matérias-primas gordurosas e subprodutos não
X- charqueadas.
OBJETO:o estabelecimento
O presente termo de aditamento
refere
– se prorrogação
prazo
por maisde
12dependências
(doze) meses
ambiental, de acordo com as legislações vigentes.
comestíveis,
de câmaras
frias, de de
sala
de desossa,
§1º. Entende-se por "matadouro-frigorífico"
ao
contrato
nº
24/2015,
nos
termos
do
art.
57,
II
da
Lei
8666/93,
com
vigência
30/04/2016
à
29/04/2017 e
tecnicamente
necessárias
à
fabricação
de
produtos
de
salsicharia
Parágrafo único. É proibido o emprego de utensílios em geral,
industrial, dotado de instalações completas e equipamentos adeconservas,
de
depósito
e
salga
de
couros,
de
salga
e
ressalga
tais como: gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e
quados para o abate, manipulação, elaboração,
preparo
e
conservaacréscimo no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) conforme o artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93 e secagem
de carne, de depósito de subprodutos não comestíveis e de depósitos
outros, com ângulosidades ou frestas, confeccionados em material
ção das espécies de açougue, podendo ou não dispor de sala anexa
DATA DE ASSINATURA: 29/04/2016.
TERMO
Nº.perfeita
02 A ATA
diversos, proporcionais à capacidade do estabelecimento;
rústico ou qualquer outro material
ou formaADITIVO
que não permita
para industrialização e, deverá possuir instalações de frio industrial
DE REGISTRO DE PREÇO N° 168/2015.
higienização.
VIII- dispor de equipamento completo e adequado, tais como:
adequadas.
plataformas,
mesas, carros, caixas, estrados, pias, esterilizadores,
Art.19.
Nos
locais
em
que
se
fabriquem,
beneficiem,
preparem
§2º.
Entende-se
por
"fábrica
de
conservas"
o
estabelecimento
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
e outros utilizados em quaisquer das fábricas de recebimento e
ou acondicionem produtos e subprodutos de origem animal, é
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
CONTRADADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
industrialização da matéria-prima e do preparo de produtos, em
proibido terem em depósito substâncias nocivas à saúde ou que
sala de matança anexa, e que em qualquer dos casos seja dotada de
ADITIVO
01 A ATAcom
DEmaterial que permita fácil e
ASSUNTO:
O alterar,
presenteadulterar,
termo defraudar
aditamento
equilíbrio
econômico financeiro,
art. 65, II, adequadas e aparelhagem para TERMO
número
suficienteNº.
e construídos
possam
servir para
ou falsificar
o produto.
instalaçõescalçado
de frionoindustrial
o
perfeita DE
higienização;
II fica alterado o valor unitário do ITEM 01 “ACUCAR REFINADO
REGISTRO
PREÇO N° 154/2015.
preparo de EMBALAGEM
subprodutos não
“d”,CAPÍTULO
da Lei 8666/93,
COMcomestíveis.
IX- possuir
dependências
DA HIGIENE
ESTABELECIMENTOS
§3º. Entende-se
por "fábrica
gordurosos"PREFEITURA
o estabeCONTRATANTE:
MUNICIPAL
DE SANTA
ISABEL específicas para higienização de
1 KG.”
de R$ 1,75 DOS
para R$
2,59 e ITEM 02 “CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM
A VACUO
COM de produtos
carretilhas e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros comArt. 20. Todas as dependências e equipamentos dos estabelelecimento destinado exclusivamente ao preparo de gorduras, excluCONTRADADA:
CENTROVALE
SOLUÇÕES
PARA SAÚDE
500 GR” de
R$ 4,45
R$ 5,34.
ponentes
de acordo
com a LTDA
finalidade do estabelecimento;
cimentos
devem
ser para
mantidos
em condições de higiene, antes,
ída a manteiga, adicionadas ou não de matérias
primas de
origem
ASSUNTO: De acordo com o artigo 21,
do Decreto
Federalgerador
7.892 dede2013,
o presente
termo
de
X- inciso
disporII de
equipamento
vapor
ou similar
com
durante
e após
a realização dos
trabalhos de rotina e industriais,
DATA
DE ASSINATURA:
20/04/2016.
vegetal.
capacidade
suficiente
para as necessidades
do estabelecimento,
bem
dando-se o devido destino às águas servidas e residuais, de acordo
§4º. Entende-se por "fábrica de produtos
derivados
aditamento
refere-senão
aocomescancelamento
do item 06
“BENZILPENICILINA
( BENZILPENICILINA
PROCAINA
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
com a legislação ambiental pertinente, em especial, a Lei Completíveis" o estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos
+ BENZILPENICILINA POTASSICA)manipulação
PO PARA SUSPENSAO
INJETAVEL 300.000 + 100.000 UI/ FRASCO
e industrialização.
mentar nº 173, de 19 de Dezembro de 2014, Código de Meio
de animais de várias procedências, para o preparo exclusivo de
AMPOLA.”,
da marca “ARISTON/ BLAU”.§1º. Os estabelecimentos destinados ao abate de AVES e
Ambiente de Santa Isabel e seus regulamentos.
produtos utilizados na alimentação não
humana.
COELHOS devem satisfazer as seguintes condições específicas:
Art.21. 0s maquinários, carros,
tanques,
vagonetes,
carnes
e derivados"24/03/2016.
o
DE ASSINATURA:
TERMO
ADITIVO
Nº.caixas,
05 AO §5º. Entende-se por "entreposto deDATA
I) dispor de plataforma coberta para recepção dos animais,
mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marestabelecimento destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
TERMO
DE
CONTRATO
N°
78/2013.
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
cados de modo a evitar equívocos entre os destinados a produtos
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
TERMO ADITIVO
AO CONTRATO
CONTRATANTE:
PREFEITURA
ISABEL
solares; Nº 30/2014.
comestíveis
e os usados
no transporteMUNICIPAL
ou depósitoDE
deSANTA
produtos
não
derivados resfriados ou congelados das diversas
espéciesNº
de06
açoucomestíveis,
ou ainda utilizados
na alimentação
de animais,
usandoII) dispor
de mecanismo
permitaMunicipais
realizar ase operações
Considerando o equívoco na comunicação
entre
a Secretaria que
de Serviços
Secretaria de
gue e outros produtos animais.
CONTRADADA:
F.T DE OLIVEIRA
SUPRIMENTOS
ME
se as ASSUNTO:
denominações
COMESTÍVEIS
e NÃO COMESTÍVEIS.
esfola,
evisceração
e preparofora
detransferida
carcaça “toilete”
com as
§6º. Entende-se
por no
"charqueada"
o estabelecimento
que produGoverno
e Administração,
extingue - sangria,
se o presente,
uma
vez que a máquina
ao Almoxarifado
O presente
termo de refere-se
à supressão de 29 manutenções
de maquinas,
valor
aves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
Art. 22. As instalações, equipamentos, móveis, utensílios e
za charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
Central.
de R$ 5.011,20
(cinco
mil e onzeem
reais
e vinte centavos)
para a Secretaria
Municipal de Saúde.
maquinários
devem
ser mantidos
condições
higiênico-sanitárias
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de
o aproveitamento
integral e perfeito de todas as matérias-primas.
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CAPÍTULO II
TÍTULO II
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSsanitária e tecnológica dos produtos agropecuários e serviços na
TRIAIS E ENTREPOSTOS
Art. 15. Nenhum estabelecimento registrado pode ser vendido
área da alimentação, destinados aos consumidores, visando a
ou arrendado sem que concomitantemente seja feita a competente
CAPÍTULO I
proteção da saúde pública.
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
DO REGISTRO
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
§1º. No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover
Art. 7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
serão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
a transferência, deve ser feita pelo vendedor ou locador imediata
seguintes estabelecimentos:
o
DE SOUZA
propriedades rurais, produção artesanal,
induscomunicação
escrita aoBARBOSA
S.I.M., esclarecendo os motivos da recusa.
I- matadouros frigoríficos de bovinos, suínos, aves e coelhos, EVALDO
Decretoestabelecimentos
Legislativo n
141,
triais, meios de manipulação e transporte.
§2º.
As
empresas
responsáveis
por estabelecimentos registrados
caprinos
e
ovinos
e
demais
espécies
devidamente
aprovadas
para
Presidente
de 20 de abril de 2016
Art. 3º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
durante as fases do processamento da transação comercial devem
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
EDSON ROBERTO
ODILON
MORAES
Animal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
notificar aos interessados
na compra
ou arrendamento a situação em
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produALMEIDA
FONTES
FERNANDES
Aprova as contasAgropecuário,
do Prefeito Municipal,
correspondentes
ao exercício
e Desenvolvimento
através do
Serviço de Inspeção
que
se encontram em face
das exigências deste regulamento.
tosdede2013
origem animal não comestíveis;
1o Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
Municipal
– S.I.M.
e abrange:
§3º. Enquanto a transferência não se efetuar, continua responII- postos
de leitepromulgo
e derivados, fábrica de laticínios, usinas de
A Câmara
Municipal
de Santa Isabel aprovou, e eu, Evaldo de Souza Barbosa,
Presidente,
Ios
animais
destinados
ao
abate,
seus
produtos,
subprodutos
sável
pelas
irregularidades
que se verifiquem no estabelecimento a
beneficiamento
de
leite
e
entreposto
de
laticínios;
o seguinte Decreto Legislativo:
e matérias primas;
em nome da qual
esteja
registrado.
III- entrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
MAURÍCIOempresa
DONIZETI
LUIZ
CARLOS
Art. 1o. Ficam aprovadas as contas do Prefeito Municipal Gabriel Gonzaga Bina, correspondentes
II- o pescado e seus derivados;
§4º. No caso do vendedor
ou locador
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas, PLATZ
ALVES
DIAS ter feito a comunicação a
ao exercício
dee2013.
III- o leite
seus derivados;
que se refere o §1º, e o comprador
ou locatário não apresentar dentro
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas artesanais, alcoólicas 1o
e Secretário
2o Secretário
do prazo de 60 (sessenta) dias os documentos necessários à
IVseus derivados;
Art. os
2o.ovos
Este eDecreto
Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
respectiva transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
Vo mel
de abelha,
a cera
seus derivados; e,
V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
Santa
Isabel,
20 de abril
dee2016.
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
VI- os demais produtos artesanais quando autorizados pela
VI– apiários e entrepostos de mel e cera de abelhas.
EVALDO DE SOUZA BARBOSA
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
Registrada e publicada nesta Secretaria Administrativa, na data supra.
Presidente
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
Art. 4º. A Inspeção Sanitária e Industrial de
Produtos de Origem
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondiFRÚGOLI
éPAULO
obrigada FURMANKIEWICZ
a cumprir todas as exigências
formuladas ao responsável
Registrado
e publicado
nesta
Secretaria
Administrativa,
data supra.
Animal
e os demais
produtos
Artesanais
autorizados
pela na
legislacionamento, embalagem de produtos e subprodutos deBENEDITO
origem
anterior, sem Administrativo
prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
ção, abrange ainda: BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRÚGOLI
animal devem possuir instalações adequadas para esses procedi- Secretário
Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
I- as condições de higiene e sanitárias dos estabelecimentos
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
Secretário Administrativo
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
registrados;
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
TÍTULO III
II- a captação, canalização, depósito, tratamento e distribuição
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESdas águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
para a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
Portaria da Mesa
no 873, de 18 de abril de 2016
TABELECIMENTOS
escoamento das águas residuais;
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
CAPÍTULO
I
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
§2º. Poderão requerer a dispensa do(Concede
registro referido
caput
Adicionalnopor
Tempo de Serviço à servidora
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
IV- as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo,
deste artigo, os estabelecimentos comerciais que manipulam
pequeLuciane Salgado Cezar)
Portaria
da Mesa
noe depósito
871, dede1o
deosabrilnasde
2016
Art. 17. Todo estabelecimento ou local destinado ao abate,
acondicionamento,
conservação,
transporte
todos
quantidades,
até 20 (vinte) Quilogramas por dia e realizam os
A
Mesa
da
Câmara
Santa Isabel,transformação,
usando de suas
atribuiçõespreparo,
legais, beneficiamento,
(Nomeia
Jorge de
Oliveira
Pedra
para exercer o cargo
em comissão
de
elaboração,
produtos
de origem
animal
e suas
matérias-primas,
adicionadas
ou
trabalhos
de manipulação, fatiamento, acondicionamento eMunicipal
emba- derecebimento,
concede
à
servidora
Luciane
Salgado
Cezar,
Assessor
Adminis-trativo,
o
terceiro
Adicional
por Temelaboração, industrialização, manipulação, depósito,
rotulagem,
não de produtos vegetais;
lagem dos produtos e subprodutos de origem animal.
acondicionamento,
armazenamento
e
transporte
de
produtos
Vo
exame
"ante"
e
"post-mortem"
dos
animais
de
açougue;
Art.
9º.
O
registro
será
requerido
perante
a
Secretaria
Municipal
po de Serviço, na base de um por cento sobre o seu vencimento, referente ao período aquisitivo dee
Assessor Parlamentar, com lotação no gabinete que menciona)
origem
animal,
deverá possuir
o Título
de oRegistro
de Meio ambiente e Desenvolvimento
Agropecuário,
através
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
25-3-2015
a 24-3-2016,
nos de
termossubprodutos
do art. 92 dadeLei
Orgânica
do Município,
combinado
com
inciso I
A Mesa
Municipalprevistos
de Santaneste
Isabel,
usandonadeLegissuas atribuições
legais, padronizado,
e nos termos do
emitido pelo S.I.M.
requerimento
mediante abertura de processo
admiacordo
comda
os Câmara
tipos e padrões
Decreto,
o
do
art.
167
da
Lei
n
616,
de
10
de
dezembro
de
1970,
com
a
nova
redação
dada
pela
Lei
Complementar
inciso
II
do
art.
11
da
Lei
no
616,
de
10
de
dezembro
de
1970,
Art. 18. O funcionamento dos estabelecimentos industriais e
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
lação Federal e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
no 9, de 22 de novembro de 1991. entrepostos somente será licenciado depois de atendido as normas
Isabel. para exercer o cargo
científicas
nomeia,aprovadas;
a partir desta data, Jorge de Oliveira Pedra, RG. 4.989.996/SSP-SP,
dode
Plano
Estratégico de Santa Isabel e legislações correlatas
10. Adeconstrução
de estabelecimentos,
já 18
VII- a classificação
deParlamentar,
produtos e subprodutos,
de acordono
com
		 assim como
Santaos
Isabel,
abrilDiretor
de 2016.
em comissão
de Assessor
criado pela Resolução
237, de 4 Art.
de março
2009, alterada
e as seguintes
condições
básicas e comuns:
existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de EVALDO
os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal
DE
SOUZA
BARBOSA
pelas
Resoluções
nonormas
244, dee25
de janeiro
de 2013,
e no 248,
de 10 de Obras
dezembro
2014, com
venci- no Plano Diretor Estratégico do
I- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
e dedePosturas
vigentes,
e Estadual
e demais
fórmulas
técnicas
científicas
aprovaPresidente
mento
servidoresSanta
do Poder
Legislaodores indesejáveis
de qualquer natureza;
Município
Isabel,
no Código Sanitário do Estado de São
das; enquadrado na Referência 10 da Tabela Básica de Vencimentos dos
Lei Estadual
nº 10.083,
e suas ROBERTO
II- ser instalado, ODILON
quando viável,
de preferência no centro do
MORAES
as matérias-primas
fontes produtoras
intermediárias;
tivo,VIIIconstante
do Anexo II danas
Resolução
no 160, dee16
de julho de 1997, Paulo,
na redação
vigente, nos
termos de 23 de Setembro de 1998, EDSON
e, as Leis
de Proteção e Recuperação aos Mananciais
da
terreno,
devidamente cercado
e afastado das vias públicas de acordo
ALMEIDA
FONTES
FERNANDES
IX-noos2.527,
exames
tecnológicos,
histológicos
e doalterações
da Lei
de 24
de março demicrobiológicos,
2009, e com lotação
no Gabinete
Vereador José
Eloi Barbosa.
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
com os Códigos de Obras
e de Posturas vigentes, dispondo de área
1o Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
químicos das matérias-primas e produtos, quando houver necessiSanta Isabel, 1o de abril de 2016. 76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
dade; e,
MAURÍCIO
CARLOS
EVALDO
DEvivos,
SOUZA
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica da Área
de
deDONIZETI
transporte, devendoLUIZ
em todas
as hipóteses as operações de
X- os meios de transportes
de animais
dos BARBOSA
produtos
ALVES DIAS
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO PLATZ
recepção e expedição realizar-se
no interior do terreno;
derivados e suas matérias-primas destinadas àPresidente
alimentação humana.
Secretário
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de1o Secretário
III- dispor de fontes 2o
e/ou
redes de abastecimento de água
Art. 5º. Os servidores do S.I.M. portarão Carteira de Identidade
EDSON ROBERTO
ODILON MORAES
28 de novembro de 1997.
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
Funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
ALMEIDA FONTES
FERNANDES
Parágrafo único. Qualquer ampliação ou remodelação nos estalaboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
e Desenvolvimento Agropecuário contendo a sigla S.I.M., o número
1o Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
belecimentos registrados, referentes às suas dependências ou insanálises e em volume suficiente e capaz de atender todas as
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
talações,
somente
poderão
ser
realizadas
após
aprovação
prévia
dos
necessidades
sanitárias do
§1º. É obrigatória a prévia
apresentação
de
Identidade
Funcional
Registrada
e
publicada
nesta
Secretaria
Administrativa,
na estabelecimento;
data supra.
MAURÍCIO DONIZETI
LUIZ CARLOS
projetos pelo S.I.M.
IV- dispor de luz natural e artificial abundantes, devendo ser
sempre que o servidor do S.I.M.
estiver desempenhando
suas DIAS
PLATZ
ALVES
BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRÚGOLI
uniformes sem ofuscamento para não ocorrer alteração nas caracatividades profissionais.
1o Secretário
2o Secretário Art. 11. Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e Secretário
Administrativo
capacidade produtiva, aprovado no projeto inicial para concessão
terísticas organolépticas
dos produtos e de ventilação suficiente em
§2º. Aos servidores do S.I.M., no exercício da função, será
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
concedido o acesso amplo e irrestrito e a qualquer hora, a todas as
novos projetos pelo S.I.M.
as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis e também para a
dependências e instalações dos estabelecimentos registrados ou em
mantença de ambientes livres de fungos, mofos, bolores, gases e
Art. 12. Satisfeitas as exigências fixadas para o Registro será
processo de registro, bem como, a todos os estabelecimentos onde
nestaeSecretaria
Administrativa,
na datae supra.
outros;
autorizada pelo S.I.M. a expedição do "TÍTULO DE REGISTRO".
são Registrada
mantidos,e publicada
depositados
comercializados
produtos
Portaria da Mesa
no 874,
dee18
de abril
de 2016
V- possuir
pisos
paredes
e divisórias
vedadas, lisas, de cor
Art. 13. O estabelecimento que interromper seu funcionamento
subprodutos de origem
animal quePAULO
versa esteFURMANKIEWICZ
Decreto.
BENEDITO
FRÚGOLI
clara,
com
cantos
arredondados
com
acabamento
liso e impermeável
por
espaço
superior
a
12
(doze)
meses,
só
poderá
reiniciar
suas
(Concede
Adicional
por
Tempo
de
Serviço
ao
servidor
Luiz
Carlos
Barbosa)
Art. 6º. Somente poderão ser expostos
à
venda,
depositados
ou
Secretário Administrativo
que permitam a devida limpeza e higienização, livres de trincas,
atividades mediante inspeção prévia de todas suas dependências,
transportados produtos previstos no artigo 3º deste Decreto, que:
rachaduras, frestas, buracos ou qualquer outra deformidade que
instalações e equipamentos.
I- tenham sido previamente registrados no órgão federal, estaA Mesa da Câmara Municipal de Santa Isabel, usando de suas atribuições legais,
dificulte ou torne impossível a devida higienização e que permita o
Parágrafo único. Quando a interrupção do funcionamento ultradual ou municipal competente, na forma preconizada na legislação;
ao servidor
Luiz Carlosingresso
Barbosa,deAssessor
o primeiro Adicional por Tempo de
animais Parlamentar,
sinantrópicos;
passar a 24 (vinte e quatro) meses poderáconcede
ser cancelado
o respectivo
II- tenham sido embalados, reembalados, transportados, imporo
possuir
em todas
as dependências,
em especial
área de
ao critério do S.I.M.
Serviço, na base de um por cento sobreVIo seu
vencimento,
referente
ao período aquisitivo
de 1o-4-2015
tados ou vendidos por
estabelecimentos
sobnregime
inspeção
Portaria
da Mesa
872,dede
5 de no
abrilregistro,
de 2016
manipulação,
forro
de material
resistentecom
a umidade
eI do
a vapores,
Art. 14. Tratando-se de estabelecimentos
pertencentes
a mesma
referido serviço competente;
a
31-3-2016,
nos
termos
do
art.
92
da
Lei
Orgânica
do
Município,
combinado
o
inciso
art. 167
(Concede Adicional por Tempo de Serviço à servidora Aline Rodrigues dos Santos Moraes)
construídos de modo a evitar o acúmulo de sujeira e contaminação,
empresa e ocorrida a cisão, fusão ou reunião em grupos, será
III- tenham sido rotulados segundo as disposições das legislada Lei no 616, de 10 de dezembro de 1970, com a nova redação dada pela Lei Complementar no 9, de
de fácil limpeza e higienização, podendo o mesmo ser dispensado
respeitada, para cada uma, a classificação que lhe couber, dispenções vigentes; e,
novembro deque
1991.
nos casos em que a cobertura proporcionar perfeita vedação a
sando-se
apenas a construção isolada22dededependências
possam
A Mesa
da Câmara
Municipal
de Santa
Isabel,
de detersuas atribuições
legais,
IVobedeçam
na sua
composição
o padrão
de usando
qualidade
entrada de poeiras, sujidades, animais incluindo os sinantrópicos e
serImprensa,
comuns. o sétimo Adicional
Santa Isabel, 18 de abril de 2016.
minado
na legislação
vigente.
concede
à servidora
Aline Rodrigues dos Santos Moraes, Assessor de
EVALDO
DE SOUZA BARBOSA
por Tempo de Serviço, na base de um por cento sobre o seu vencimento, referente ao período aquisitivo
Presidente
de 5-4-2015 a 4-4-2016, nos termos do art. 92 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso I
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Art. 32. Considera-se "carne de açougue" as massas musculares
apropriadas e em bom estado de conservação e funcionamento.
em ambos os casos livres de umidades, infiltrações, bolores,
maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não
rachaduras, goteiras, vazamentos, trincas, descascamentos e ouArt. 23. Os pisos e paredes, assim como os equipamentos e
a base óssea correspondente e que procede dos animais abatidos
tros;
utensílios utilizados na indústria, devem ser lavados diariamente ou
MAURÍCIO DONIZETI
LUIZ CARLOS
sobre inspeção
veterinária.
quantas vezes forem necessárias para mantença das
condições
VII- dispor de dependências ePLATZ
instalações mínimas, respeitadas
ALVES DIAS
Ato
do Presidente
no 444,
de 15 de abril de 2016
§1º.
Quando
destinada
de conservas em geral, por
higiênico-sanitárias, sendo obrigatório o (Dispõe
uso de produtos
saneantes
as finalidades a que se destina,1o
para
recebimento, industrialização,
Secretário
2o Secretário
sobre o não funcionamento da Câmara Municipal ànoelaboração
dia 22-4-2016)
"carne" (matéria-prima) devem-se entender as massas musculares
e domissanitários devidamente registrados nos órgãos competenmanipulação, embalagem, depósito e expedição de produtos comesdespojadas de gordura, aponeuroses, vasos, gânglios, tendões e
tes.
tíveis, sempre separados, por meio de paredes totais das destinadas
Evaldo
de Souza Barbosa,
ossos. da Câmara Municipal de Santa Isabel, usando de suas atriao preparo de produtos não comestíveis;
Art. 24. Os estabelecimentos em todas
as dependências
devem Presidente
§2°. Considera-se "miúdos" os órgãos e vísceras dos animais de
ser mantidos livres de animais sinantrópicos
ou quaisquer outros
VIII- dispor de mesas com revestimento liso, resistente e
buições
legais,
Registradapara
e publicada
nesta Secretaria
Administrativa,
na data
açougue,
usados
na alimentação
humana,
além
dos pés, mãos
animais. O controle integrado de pragas urbanas
no queque
diz respeito
impermeável
os trabalhos
de manipulação
e preparo
de supra.
considerando
o
dia
22-4-2016
recairá
em sexta-feira,
ficando,
portanto,
intercalado
entre oe
BENEDITO
PAULO
FURMANKIEWICZ
cauda.
a desinsetização e desratização somente poderá ser realizado por
matérias-primas e produtos
comestíveis,
de forma
a permitir fácil FRÚGOLI
feriado
nacional
de Tiradentes)
e oArt.
final33.
de semana
subsequente;
e,considerando
quemusculares
o não funcio-e
empresa especializada e devidamente
registrada
ou (Dia
licenciada
no
e perfeita higienização sendo permitidas
as construídas
em alvenaria
O animal
abatido, formado
das massas
Secretário
Administrativo
namento
deste
Poder
Legislativo
no
aludido
dia
propiciará
aos
seus
servidores
melhor
aproveitamento
órgão competente.
desde que devidamente revestidas;
ossos, desprovido de cabeça, mocotós, cauda, couro, órgãos e
torácicas
e abdominais
tecnicamente
preparado,
constitui
Art.25. Todo manipulador deve atender
obrigatoriamente
o que semvísceras
IX- dispor de dependências para a administração, oficinas, e
dos dias
de repouso semanal,
prejudicar,
contudo,
o bom andamento
dos trabalhos
desta
Casa,
a
"carcaça".
consta em Portaria e demais legislações
vigentes
no
que
se
refere
ao
depósitos diversos, separados, preferentemente, do corpo indusresolve:
asseio e estética, uniformes, uso de EPI’s, higienização e antissepsia
trial;
§1º. Nos suínos, para efeito de reinspeção, desde que venham
A Câmara Municipal não funcionará
no dia 22 de
abril
de 2016. certificados de inspeção, as suas
o
dasde
mãos
e condutas durante a manipulação.
acompanhados
dos
respectivos
X- dispor de tanques,
caixas,
bandejas
quaisquer
Portaria
da Mesa
n e875,
de 18outros
de abril
2016
Santa
Isabel,
15
de
abril
de
2016.
carcaças
podem
ou
não
incluir o couro cabeça e pés.
Art.
26.
O
pessoal
que
manipula
produtos
condenados
ou
recipientes
de
material
impermeável,
de
superfície
lisa
e
de
fácil
(Concede Adicional por Tempo de Serviço ao servidor Celso Nobrega de Moraes)
trabalhe em necrópsias fica obrigado a desinfetar as mãos, instru- EVALDO
lavagem e higienização;
§2°. DE
A "carcaça"
ao longo da coluna vertebral dá as
SOUZAdividida
BARBOSA
mentos e vestuários, com antissépticos apropriados.
"meias carcaças"
que, subdivididas por um corte entre duas costelas,
XI – dispor de rede de abastecimento de água para atender
Presidente
A Mesa da Câmara
Municipal
de Santa
Isabel, usando
de suas
dão os "quartos" anteriores ou dianteiros e posteriores ou traseiros.
Art.legais,
27. É proibido fazer refeições em qualquer dependência ou
satisfatoriamente
todas as
necessidades
do trabalho
industrial
e as atribuições
Registrado
e publicado
nesta Secretaria
Administrativa,
na data supra.
área queo não
seja destinada
como manter
produtos,
demais
dependências
que Celso
necessitem;
Art. 34.
A simples designação
"produto", "subproduto" "merconcede
ao servidor
Nobrega de Moraes, Assessor Parla-mentar,
primeiro
Adicional para
por tanto, bem
objetos ao
incluindo
pessoaisdee materiais estranhos não pertencencadoria" ou "gêneros”, significa para efeito legais, que se trata de
XII- de
dispor
de água
friadeabundante
e, quando
de referente
Tempo
Serviço,
na base
um por cento
sobre o necessário,
seu vencimento,
períodoos
aquisitivo
tes à finalidade da dependência em que se encontrarem. BENEDITOproduto
previsto
no artigo 3º, deste
Decreto.
instalações de vapor e água quente, em todas as dependências de
PAULO
FURMANKIEWICZ
FRÚGOLI
17-4-2015 a 16-4-2016, nos termos do art. 92 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso I
Art. 28. É proibido empregar na coleta e embalagem de matériasmanipulação e preparo, não só de produtos como de subprodutos
Seção
I
Secretário Administrativo
do comestíveis;
art. 167 da Lei no 616, de 10 de dezembro de 1970, com a nova redação
dada
pela Lei Complemenprimas
e produtos
usados na alimentação humana, vasilhames de
não
Do Funcionamento de Estabelecimentos de Carnes e Derivados
cobre, latão, zinco, barro, estanho com liga que contenha mais de 2%
de novembro
rede de esgotos
em todas as dependências, com
Art. 35. Os estabelecimentos de carnes e derivados devem
tarXIIIno 9, dispor
de 22 de
de 1991.
(dois por cento) de chumbo ou que apresente estanhagem defeituligação
a tubos
coletores
estes
sistema geral de escoamento com
satisfazer as seguintes condições, além das comuns para todos os
Santa
Isabel,
18 de eabril
deao2016.
osa, ou qualquer utensílio que, pela forma e composição, possa
retenção de resíduos e corpos flutuantes e dispositivo adequado que
estabelecimentos:
Portaria
do Presidente no 1.149,
EVALDO DE SOUZA BARBOSA
prejudicar as matérias-primas ou produtos.
evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais;
o
Ilocalizados
em área em área aprovada pelo Plano
de 1serem
de abril
de 2016
Presidente
Art. 29. Em caso algum é permitido o acondicionamento de
XIV- dispor, conforme legislação específica,
de vestiários e
Diretor Estratégico de Santa Isabel, afastado dos limites das vias
férias
em pecúnia
Barbosa
Ultramari)
matérias-primas e produtos destinados a(Concede
alimentação
humana
em à funcionária
instalações sanitárias adequadamente
instaladas, de dimensões
e em MORAES
públicas de Rosana
acordo com
os Códigos
de Obras e de Posturas vigentes,
EDSON ROBERTO
ODILON
carros, recipientes ou continentes que tenham servido para produnúmero proporcional aoALMEIDA
pessoal, instaladas
separadamente
para
dispondo de pé direito nas salas de matança que permita a instalação
FONTES
FERNANDES
tos não comestíveis.
cada sexo, com acesso indireto
as dependências industriais,2o
quando
dos equipamentos,
de trilhagem
aérea,de
numa
Evaldo de Souza Barbosa, Presidente
da Câmara principalmente
Municipal de Santa
Isabel, usando
suasaltura
atri1o Vice-Presidente
Vice-Presidente
Art. 30. O S.I.M. poderá exigir em
qualquer
ocasião,
desde
que
localizadas em seu corpo;
adequada
à
manipulação
das
carcaças
higienicamente,
e
demais
buições legais,
julgue necessário, a execução de quaisquer medidas higiênicoXV – possuir janelas
e portas providas
de telas milimétricas;
matérias-primas;
MAURÍCIO
DONIZETI
LUIZ CARLOS
funcionária
Rosana Barbosa
Ultramari,
Recepcionista,
quinze
dias deconvenientemente
férias em pecúnia,
sanitárias nos estabelecimentos, áreas deconcede
interesse,à suas
dependênXVI- possuir, quando necessário,
com DIAS
II- dispor
de currais
e/ou pocilgas
cobertas
PLATZ instalações de frioALVES
correspondentes ao período aquisitivo
de 22-8-2014
a 21-8-2015,
nos termos do art. 95 e do § 3o do
cias
e
anexos.
câmaras e antecâmaras que se fizerem
necessárias,
em
número
e
área
pavimentadas
e
providas
de
bebedouros;
1o Secretário
2o Secretário
TÍTULO IV
suficientes, segundo a capacidade do estabelecimento;
III-de
dispor,
caso
de estabelecimento
de abate,
de meios
art. 97 da Lei no 616, de 10 de dezembro
1970,no
com
a nova
redação dada pela
Lei no 936,
de 31que
de
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
oe a desinfecção
o
XVII- dispor de equipamento necessário e adequado aos trabapossibilitem
a
lavagem
dos
veículos
utilizados
nos
dezembro de 1975, combinados com o inciso XVII do art. 7 e o § 3 do art. 39 da Constituição
Federal,
CAPÍTULO I
lhos, obedecidos os princípios da técnica industrial e facilidade de
transportes dos animais, segundo legislação vigente;
com o art. 86 da Lei Orgânica do Município, e com a Súmula no 125, do Superior Tribunal de Justiça.
higienização, sendo facultativo o aproveitamento e preparo de
DOS ESTABELECIMENTOS DE CARNES E DERIVADOS
IV– dispor de locais apropriados para separação e isolamento
Registrada
publicada nesta Secretaria Administrativa, na data supra. Art. 31. Os estabelecimentos de carnes
de abril
de 2016.
Santa
Isabel, 1osão
subprodutos
nãoe comestíveis;
de animais doentes;
e derivados
classiBENEDITO
FURMANKIEWICZ
XIII- dispor, quando
necessário,PAULO
de equipamento
gerador de FRÚGOLI
ficados em:
V- dispor, de acordo com a classificação do estabelecimento, de
vapor com capacidade para as necessidades
do Administrativo
estabelecimento,
dependências
de matançanasuficientemente
amplas para permitir o
I- matadouro-frigorífico de bovinos; Registrada e publicada nesta Secretaria
Secretário
Administrativa,
data supra.
instalado em dependência externa;
normal desenvolvimento das respectivas operações, com disposiII- matadouro-frigorífico de suínos;
BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRÚGOLI
XIX- dispor de dependências para armazenamento de combustivos que evitem o contato das carcaças com o piso ou entre si, e
III- matadouro-frigorífico de aves e coelhos;
Secretário Administrativo
tível usado na produção de vapor, de acordo com as legislações
preferencialmente
evitem contato manual direto dos operários
IV- matadouro-frigorífico de caprinos e ovinos;
vigentes;
durante a movimentação das mesmas;
V- matadouro-frigorífico de bovinos e suínos;
XX- dispor de depósitos
para
ingredientes,
embalaVI- dispor, nos estabelecimentos de abate, de dependências para
VI-2016
fábrica de conservas;
Portariaadequados
da Mesa
no
876, de 25
de abril de
gens,(Concede
continentes,
materiais
ou
produtos
de
limpeza;
e,
o
esvaziamento
e limpeza dos estômagos e intestinos, a manipulaVIIfábrica
de
produtos
gordurosos;
Adicional por Tempo de Serviço à servidora Kazumi Suguimoto)
ção de cabeças e línguas e das demais vísceras comestíveis;
XXI- o estabelecimento que não possuir equipamento de
VIII- fábrica de produtos derivados não comestíveis;
A Mesa da Câmara
Municipal
de Santanão
Isabel,
usando de
suas atribuições
PortariaVIIdodispor,
Presidente
1.150,
aproveitamento
e preparo
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comestíveis
deverá
de acordono
com
este Decreto, de graxaria para o
IX- legais,
entrepostos de carnes e derivados;
concedea àestes
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Suguimoto,
Assessor de
Parlamentar,
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por
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de
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rejeitos
de forma
não causadora
poluição o segundo
aproveitamento
de
matérias-primas
gordurosas e subprodutos não
de
4
de
abril
de
2016
X- charqueadas.
ambiental,
acordo
compor
as cento
legislações
comestíveis,
de
câmaras
frias,
de
sala
de desossa, de dependências
§1º. Entende-se
porde
"matadouro-frigorífico"
o
estabelecimento
Serviço, nadebase
de um
sobre vigentes.
o seu vencimento, referente aos períodos
aquisitivos
17-4(Concede férias em pecúnia à servidora Aline Rodrigues dos Santos Moraes)
tecnicamente necessárias à fabricação de produtos de salsicharia e
Parágrafo
único.
É proibido
o empregoededeutensílios
emageral,
industrial,
dotado
de 92
instalações
2015
a 4-6-2015,
5-7-2015
a 12-10-2015,
20-10-2015
22-4-2016,
nos termos
do art.
da Lei completas e equipamentos adeconservas, de depósito e salga de couros, de salga e ressalga e secagem
tais como: gamelas, bandejas, mesas, tanques, equipamentos e
quados para o abate, manipulação, elaboração, preparo e conservaOrgânica
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Município, combinado
comconfeccionados
o inciso I do art.em
167material
da Lei no 616,
de dezembro
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de sala
anexa Presidente
com a ou
nova
redação
dada
pela LeiouComplementar
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de 1991.
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legais,de frio industrial
rústico
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outro
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forma que nãono
permita
para industrialização
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instalações
higienização.
VIIIdispor
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completo
e adequado,
taisdias
como:
adequadas.
Santa Isabel, 25 de abril de 2016.
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dos
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de Imprensa,
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de
plataformas,
mesas,
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caixas,
estrados,
pias,
esterilizadores,
Art.19. Nos locais em que seEVALDO
fabriquem,DE
beneficiem,
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§2º.
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por
"fábrica
de
conservas"
o
estabelecimento
SOUZA BARBOSA
férias em pecúnia, correspondentes ao período aquisitivo de 3-4-2015 a 2-4-2016, nos termos do art.
e outros utilizados em quaisquer das fábricas de recebimento e
ou acondicionem produtos e subprodutos de origem animal, é
que industrializa a carne das várias espécies de açougue, com ou sem
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95 e do
3o do seja
art. 97
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de 10 de dezembro
de 1970, come adonova
redação
dada pela em
Lei
industrialização
da matéria-prima
preparo
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à saúde ou que
sala de matança anexa, e que em qualquer
dos§ casos
dotada
deno 616,
no
936,
de
31
de
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de
1975,
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com
o
inciso
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do
art.
7o
e
o
§
3o
do
art.
39
dae
número
suficiente
e
construídos
com
material
que
permita
fácil
possam servir para alterar, adulterar, fraudar ou falsificar o produto.
instalações de frio industrial adequadas e aparelhagem para o
perfeita
higienização;
CAPÍTULO II
preparo
de
subprodutos
não
comestíveis.
Constituição Federal, com o art. 86 da Lei Orgânica do Município, e com a Súmula no 125, do Superior
EDSON ROBERTO
ODILON MORAES
IX- possuir dependências específicas para higienização de
DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS
§3º. Entende-se por "fábrica de produtos
ALMEIDA FONTES
FERNANDES
Tribunal gordurosos"
de Justiça. o estabecarretilhas
e/ou balancins, carros, gaiolas, bandejas e outros comArt. 20. Todas as dependências
e
equipamentos
dos
estabelelecimento
destinado
exclusivamente
ao
preparo
de
gorduras,
exclu1o Vice-Presidente
2o Vice-Presidente
Santa Isabel,
4 de
de 2016.
ponentes de acordo com a finalidade do estabelecimento;
cimentos devem ser mantidos em condições de higiene, antes,
ída a manteiga, adicionadas ou não de matérias
primas
de abril
origem
Registrada e publicada nesta Secretaria
Administrativa,
na datagerador
supra. de vapor ou similar com
X- dispor
de equipamento
durante e após a realização
dos trabalhos
de rotina e industriais,
vegetal.
MAURÍCIO
DONIZETI
LUIZ CARLOS
capacidade
as necessidades do estabelecimento, bem
dando-se o devido destino às águas
servidas e residuais, de acordo
PLATZ
ALVES DIAS§4º. Entende-se por "fábrica de produtos derivados não comes- EVALDO
DEsuficiente
SOUZApara
BARBOSA
como de instalações de vapor de água em todas as dependências de
com a legislação ambiental pertinente,
em especial, a Lei Completíveis" o estabelecimento que manipula matérias-primas e resíduos
1o Secretário
2o Secretário
Presidente
manipulação e industrialização.
mentar nº 173, de 19 de Dezembro de 2014, Código de Meio
de animais de várias procedências, para o preparo exclusivo de
Registrado
e
publicado
nesta
Secretaria
Administrativa,
na datadestinados
supra.
§1º. Os
estabelecimentos
ao abate de AVES e
Ambiente de Santa Isabel e seus regulamentos.
produtos utilizados na alimentação não humana.
BENEDITO
PAULO
FURMANKIEWICZ
FRÚGOLI
COELHOS
devem
satisfazer
as
seguintes
condições
específicas:
Art.21.
0s
maquinários,
carros,
tanques,
vagonetes,
caixas,
§5º.
Entende-se
por
"entreposto
de
carnes
e
derivados"
o
Registrada e publicada nesta Secretaria Administrativa, na data supra.
I) dispor de
plataforma coberta para recepção dos animais,
mesas, demais materiais e utensílios serão convenientemente marestabelecimento destinado ao recebimento, guarda, manipulação,
Secretário
Administrativo
BENEDITO
PAULO
FURMANKIEWICZ
protegida dos ventos dominantes da incidência direta dos raios
cados de modo a evitar
equívocos entre
os destinados
a produtos FRÚGOLI
conservação, acondicionamento, e distribuição de carnes frescas e
Secretário
solares;
comestíveis e os usados no transporte
ou depósitoAdministrativo
de produtos não
derivados resfriados ou congelados das diversas espécies de açoucomestíveis, ou ainda utilizados na alimentação de animais, usandoII) dispor de mecanismo que permita realizar as operações de
gue e outros produtos animais.
se as denominações COMESTÍVEIS e NÃO COMESTÍVEIS.
sangria, esfola, evisceração e preparo de carcaça “toilete” com as
§6º. Entende-se por "charqueada" o estabelecimento que produaves ou coelhos suspensos pelos pés e/ou cabeças;
Art. 22. As instalações, equipamentos, móveis, utensílios e
za charque, dispondo obrigatoriamente de instalações próprias para
maquinários devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias
III) dispor de dependências exclusivas para a operação de
o aproveitamento integral e perfeito de todas as matérias-primas.
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CAPÍTULO II
TÍTULO II
idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, assim
como, os padrões de qualidade, conformidade e segurança higiênica,
DA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO
DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSsanitária e tecnológica dos Portaria
produtos agropecuários
e serviços
TRIAIS E ENTREPOSTOS
Nenhum estabelecimento
do Presidente
no na
1.151,
PortariaArt.
do15.
Presidente
no 1.154, registrado pode ser vendido
área da alimentação, destinados de
aos 18
consumidores,
visando
ou
sem que
seja feita a competente
CAPÍTULO I
de abril de
2016a
dearrendado
20 de abril
deconcomitantemente
2016
proteção da saúde pública.
transferência de responsabilidade do registro para a nova empresa.
DO REGISTRO
(Concede férias em pecúnia ao servidor Celso Nobrega de Moraes)
(Concede férias regulamentares ao funcionário Nelson Ferreira Buno)
Parágrafo único. Os objetivos contidos no “caput” deste artigo
§1º. No caso do comprador ou arrendatário se negar a promover
Art. 7º. Depende de registros no S.I.M. o funcionamento dos
serão aplicados em todas as etapas do processo de produção, nas
a transferência, deve ser feita pelo vendedor ou locador imediata
seguintes estabelecimentos:
propriedades
artesanal, estabelecimentos
induscomunicação
escrita
ao S.I.M.,
motivos
da recusa.
Evaldo de rurais,
Souza produção
Barbosa, Presidente
da Câmara Municipal
de Santa Isabel,
usando de
suas atri- de bovinos,
Evaldo
de Souza
da Câmara
Municipal
de esclarecendo
Santa Isabel, os
usando
de suas
atriI- matadouros
frigoríficos
suínos,
aves eBarbosa,
coelhos,Presidente
triais, meios
§2º. As empresas responsáveis por estabelecimentos registrados
caprinos e ovinos e demais espéciesbuições
devidamente
buições
legais,de manipulação e transporte.
legais, aprovadas para
Art. 3º. A Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem
durante as fases do processamento da transação comercial devem
o abate, fábricas de conservas, charqueadas, fábricas de produtos
concede ao servidor Celso Nobrega de Moraes, Assessor Parla-mentar, quinze dias de férias em
concede ao funcionário Nelson Ferreira Buno, Motorista da Presi-dência, quinze dias de férias reguAnimal será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
notificar aos interessados na compra ou arrendamento a situação em
gordurosos, entrepostos de carnes e derivados e fábricas de produpecúnia,
correspondentes
ao períodoatravés
aquisitivo
de 17-4-2015
a 16-4-2016,
termos do
art. 95
e do
§
lamentares, com início em 2-5-2016que
e término
em 16-5-2016,
ao período
aquisitivo de
e Desenvolvimento
Agropecuário,
do Serviço
de Inspeção
se encontram
em facecorrespondentes
das exigências deste
regulamento.
tosnos
de origem
animal
não
comestíveis;
Municipal
S.I.M.
e abrange:
3o
do art. 97– da
Lei no
616, de 10 de dezembro de 1970, com a nova redação
pela
no e936,
de
15-9-2014
14-9-2015,
nos termos
do art.
e do § 3oado
art. 97 da Leinão
no se
616,
de 10 continua
de dezembro
de
§3º.95Enquanto
transferência
efetuar,
responII-dada
postos
deLei
leite
derivados,
fábrica
de alaticínios,
usinas
de
I- os
animaisde
destinados
ao abate, com
seusoprodutos,
subprodutos
pelas
que se
no estabelecimento
leite e entreposto
de laticínios;
31 de
dezembro
1975, combinados
inciso XVII
do art. 7o e o §beneficiamento
3o do art. 39 dadeConstituição
1970,
com a nova redação dada pelasável
Lei no
936,irregularidades
de 31 de dezembro
deverifiquem
1975, combinados
com o incisoa
e matérias primas;
empresa em nome da qual esteja registrado.
III- entrepostos de pescado e fábricas de conservas de pescado;
Federal, com o art. 86 da Lei Orgânica do Município, e com a Súmula no 125, do Superior Tribunal de
XVII do art. 7o e o § 3o do art. 39 da Constituição Federal, e com o art. 86 da Lei Orgânica do Município.
II- o pescado e seus derivados;
§4º. No caso do vendedor ou locador ter feito a comunicação a
IV- entrepostos e fábricas de produtos derivados de ervas,
Justiça.
Santa
Isabel, 20alcoólicas
de abril dee 2016.
III- o leite e seus derivados;
que se refere o §1º, e o comprador ou locatário não apresentar dentro
condimentos, vegetais, frutas e as bebidas
artesanais,
Santa
de derivados;
abril de 2016.
EVALDO
DEde
SOUZA
BARBOSA
do prazo
60 (sessenta)
dias os documentos necessários à
IVos Isabel,
ovos e 18
seus
não-alcoólicas, autorizadas a produção pela legislação;
respectiva
transferência, é suspenso o registro do estabelecimento,
Vo mel deeabelha,
a cera
e seus
derivados;
e,
Presidente
Registrada
publicada
nesta
Secretaria
Administrativa,
na data supra. V- entrepostos de ovos e fábricas de conservas de ovos; e,
o qual só será restabelecido depois de cumprida a exigência legal.
VI- os demais produtos artesanais quando autorizados pela
VI– apiários e entrepostos de mel eRegistrado
cera de abelhas.
e publicado nesta Secretaria Administrativa, na data supra.
EVALDO DE SOUZA BARBOSA
§5º. Adquirido o estabelecimento, por compra ou arrendamento
legislação, o controle, a fiscalização e a produção.
Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais do Município de Santa
dos imóveis e realizada a transferência do registro, a nova empresa
Art. 4º. A Inspeção Sanitária e IndustrialPresidente
de Produtos de Origem
Isabel que realizem trabalhos de manipulação, fatiamento, acondiRegistrado
e publicado
nesta
Secretaria
Administrativa,
data supra.
BENEDITO
FRÚGOLI
éPAULO
obrigadaFURMANKIEWICZ
a cumprir todas as exigências
formuladas ao responsável
Animal
e os demais
produtos
Artesanais
autorizados
pela na
legislacionamento, embalagem de produtos e subprodutos de
origem
anterior,
semAdministrativo
prejuízo de outras que venham a ser determinadas.
ção, abrange ainda:
animal devem possuir instalações adequadas para esses procediSecretário
Art. 16. O processo de transferência deve obedecer no que lhe
I- as condições de
higiene e sanitárias
estabelecimentos FRÚGOLI
mentos, e estarem devidamente regulamentados perante o Serviço
BENEDITO
PAULO dos
FURMANKIEWICZ
for aplicável, ao mesmo critério estabelecido para o registro.
registrados;
de Inspeção Municipal ou demais órgãos competentes.
Secretário
Administrativo
TÍTULO III
II- a captação, canalização, depósito,
tratamento
e distribuição
§1º. O registro será utilizado exclusivamente para a finalidade
DAS CONDIÇÕES HIGINÊNICO SANITÁRIA DOS ESdas águas de abastecimento bem como a captação, distribuição e
para a qual foi concedido, sendo proibida a transferência ou
TABELECIMENTOS
escoamento das águas residuais;
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.Portaria
do Presidente no 1.155,
CAPÍTULO
I de 2016
III- o funcionamento dos estabelecimentos;
§2º. Poderão requerer a dispensa do registro referido no caput
de 20 de abril
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
IV- as fases de recebimento, elaboração, manipulação, preparo,
deste artigo, os estabelecimentos comerciais que manipulam pequePortaria
do Presidente
no os
1.152,
(Concede
adiantamento
do Abono
de Todo
Natal ao
funcionário Nelson
Ferreira
Buno) ao abate,
Art. 17.
estabelecimento
ou local
destinado
acondicionamento, conservação,
transporte
e depósito de todos
nas quantidades, até 20 (vinte) Quilogramas
por dia
e realizamparcial
os
de 18 de abril
de 2016
recebimento, transformação, elaboração, preparo, beneficiamento,
produtos de origem animal e suas matérias-primas,
adicionadas
ou
trabalhos de manipulação, fatiamento, acondicionamento e embaelaboração,
industrialização,
não (Concede
de produtos
vegetais;
lagem dos produtos e subprodutos de origem
férias
regulamentares ao servidor Celso Nobrega de Moraes)
Evaldo animal.
de Souza Barbosa, Presidente
da Câmara
Municipal demanipulação,
Santa Isabel, depósito,
usando derotulagem,
suas atriacondicionamento, armazenamento e transporte de produtos e
V- o exame "ante" e "post-mortem" dos animais de açougue;
Art. 9º. O registro será requeridobuições
perante legais,
a Secretaria Municipal
subprodutos de origem animal, deverá possuir o Título de Registro
de Meio ambiente e Desenvolvimento Agropecuário, através de
VI- a embalagem e rotulagem de produtos e subprodutos, de
Evaldo
da Câmara
Municipal
de Santa
Isabel, usando
de suas atriconcedede
ao processo
funcionário
Nelson Ferreira
Motorista da Presi-dência, adiantamento de cinquenemitidoBuno,
pelo S.I.M.
requerimento
padronizado,
mediante abertura
admiacordo
comdeosSouza
tipos eBarbosa,
padrõesPresidente
previstos neste
Decreto,
na Legisbuições
legais,
ta
por
cento
do
valor
do
seu
Abono
de
Natal,
correspondente
ao corrente
exercício, calculado
com basee
Art. 18. O funcionamento
dos estabelecimentos
industriais
nistrativo no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa
lação Federal e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas
entrepostos
deda
atendido
as normas
Isabel.quinze dias de férias recientíficas
concedeaprovadas;
ao servidor Celso Nobrega de Moraes, Assessor Parla-mentar,
no seu vencimento referente ao mês
de março somente
de 2016, será
nos licenciado
termos do depois
art. 92-B
Lei Orgânica
do
do
Plano
Diretor
Estratégico
de
Santa
Isabel
e
legislações
correlatas
Art.
10.
A
construção
de
estabelecimentos,
assim
como
os
já
VIIa
classificação
de
produtos
e
subprodutos,
de
acordo
com
gulamentares, com início em 18-4-2016 e término em 2-5-2016, correspondentes ao período aquisitivo
Município.
e as seguintes condições básicas e comuns:
existentes deverão obedecer as exigências previstas nos Códigos de
os tipos e padrões previstos neste Decreto, na Legislação Federal
de
17-4-2015
a
16-4-2016,
nos
termos
dos
art.
95
e
96
da
Lei
no
616,
de
10
de
dezembro
de
1970,
Santa
Isabel,Estratégico
20 de abril de
Obras e de Posturas vigentes, no Plano
Diretor
do 2016. I- localizar-se em pontos distantes de fontes produtoras de
e Estadual e demais normas e fórmulas técnicas científicas aprovacombinados
com o inciso XVII do art. 7o e o § 3o do art. 39 da Constituição
Federal,Santa
e com Isabel,
o art. 86nodaCódigo Sanitário do Estado de SãoEVALDO
SOUZAde
BARBOSA
odores DE
indesejáveis
qualquer natureza;
Município
das;
Paulo, Lei Estadual nº 10.083, de 23 de Setembro de 1998, e suas
II- ser
instalado, quando viável, de preferência no centro do
VIII- as matérias-primas
Presidente
Lei Orgânica
do Município. nas fontes produtoras e intermediárias;
alterações e, as Leis de Proteção e Recuperação
aoseMananciais
da Secretaria
terreno, devidamente
cercado
e afastado
IXos Isabel,
exames18tecnológicos,
microbiológicos, histológicos e
Santa
de abril de 2016.
Registrado
publicado nesta
Administrativa,
na data
supra. das vias públicas de acordo
Região Metropolitana de São Paulo, Leis Estaduais nº 898/75, 1172/
com os Códigos de Obras e de Posturas vigentes, dispondo de área
químicos das matérias-primas e produtos, quando houver necessiEVALDO DE SOUZA BARBOSA 76 e 9866/97 e outros Diplomas Legais que venham constituir nosso
de circulação interna que permita a livre movimentação de veículos
dade; e,
Presidente
PAULO
FURMANKIEWICZ
FRÚGOLI
Ordenamento Jurídico, tais como: a Lei Específica daBENEDITO
Área de
de
transporte,
devendo em todas
as hipóteses as operações de
X- os meios de transportes de animais
vivos, dos produtos
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Jaguari – APRM DO
recepção
e expedição
realizar-se no interior do terreno;
derivados
e suasematérias-primas
à alimentação humana.
Registrado
publicado nesta destinadas
Secretaria Administrativa,
na data supra.
Secretário
Administrativo
JAGUARI, preconizada no artigo 18, da Lei Estadual nº 9866, de
III- dispor de fontes e/ou redes de abastecimento de água
Art. 5º. Os servidores
do S.I.M. PAULO
portarão Carteira
de Identidade FRÚGOLI
BENEDITO
FURMANKIEWICZ
28 de novembro de 1997.
potável, devendo ser anexados os resultados de potabilidade por
Funcional fornecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretário
Administrativo
Parágrafo único. Qualquer ampliação ou remodelação nos estalaboratório reconhecido ou credenciado pelo serviço oficial de
e Desenvolvimento Agropecuário contendo
a sigla
S.I.M., o número
belecimentos registrados, referentes às suas dependências ou insanálises e em volume suficiente e capaz de atender todas as
do prontuário, nome, fotografia, cargo e data de expedição.
talações, somente poderão ser realizadas após aprovação prévia dos
necessidades
sanitárias do
estabelecimento;
§1º. É obrigatória a prévia apresentação de Identidade Funcional
Portaria
do Presidente
no
1.156,
projetos pelo S.I.M.
de luz
sempre que o servidor do S.I.M. estiver desempenhando suas
de IV25 dispor
de abril
denatural
2016e artificial abundantes, devendo ser
Art. 11. Quaisquer alterações de fluxo sanitário, de produção e
uniformes sem ofuscamento para não ocorrer alteração nas caracatividades profissionais.
Presidente
noserá
1.153,
(Concede
pecúnia à servidora
Salgadodos
Cezar)
capacidade produtiva, aprovado no projeto
inicialférias
para em
concessão
terísticasLuciane
organolépticas
produtos e de ventilação suficiente em
§2º. Aos servidores doPortaria
S.I.M., no do
exercício
da função,
de
18
de
abril
de
2016
do registro, só podem ser executadas após aprovação prévia dos
todas as dependências, garantindo o conforto térmico, respeitadas
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