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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Lago Verde -
MA. , exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
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As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago
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internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
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https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
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Governo

LEI Nº 002 DE 22 DE MARÇO 2021

“Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção
Municipal de produtos de origem animal e vegetal no
Munic íp io  de  LAGO  VERDE-MA  e  dá  outras
providências”.  A  Câmara  de  Vereadores  do
Município de LAGO VERDE – MA, decreta e eu
sanciono  a  seguinte  Lei:  Artigo  1º.  Fica
criado  o Serviço de Inspeção Municipal - SIM,
no Município de LAGO VERDE, para regular a
inspeção  higiênico-sanitária  para  o
beneficiamento  e  a  comercialização  de
bebidas e alimentos de consumo humano de
origem  animal  e  vegetal,  destinados  à
comercialização  nos  limites  de  sua  área

geográfica,  nos  termos  da  Lei  Orgânica
Municipal,  Lei  Federal  nº  9.712/1998,  aos
Decretos  Federais  nº  5.741/2006  e
7.216/2010, que constituiu e regulamentou o
Sistema  Unificado  de  Atenção  à  Sanidade
Agropecuária (Suasa).  Parágrafo único.  A
inspeção de que trata a presente Lei abrange
os aspectos higiênico-sanitários na produção,
e x t r a ç ã o ,  p r é - p r o c e s s a m e n t o ,
processamento,  seleção,  beneficiamento,
elaboração, industrialização dos produtos de
origem  animal  e  vegetal  destinados  ao
c o n s u m o  d a  p o p u l a ç ã o  r u r a l  e
urbana.  Artigo  2º.  A  Inspeção  Municipal,
depois de instalada, pode ser executada de
forma  permanente  ou  periódica.  §  1º.  A
i n s p e ç ã o  d e v e  s e r  e x e c u t a d a
obrigatoriamente de forma permanente nos
estabelecimentos  durante  o  abate  das
diferentes espécies animais.  I  -  Entende-se
por espécies de animais de abate, os animais
domésticos  de  produção,  silvestres  e
exót icos  cr iados  em  cat ive i ros  ou
provenientes de áreas de reserva legal e de
manejo  sustentável.  §  2º.  Nos  demais
estabelecimentos  previstos  nesta  Lei  a
inspeção será executada de forma periódica.I
-  Os  estabelecimentos  com  inspeção
periódica terão a frequência de execução de
inspeção  estabelec ida  em  normas
complementares  expedidos  por  autoridade
competente  da  Secretaria  Municipal  de
Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural,
considerando o risco dos diferentes produtos
e  processos  produtivos  envolvidos,  o
resultado  da  avaliação  dos  controles  dos
processos de produção e do desempenho de
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cada  estabelecimento,  em  função  da
implementação  dos  programas  de
autocontrole. § 3º.  A inspeção sanitária se
dará: I - Nos estabelecimentos que recebem,
animais,  matérias-primas,  produtos,
subprodutos  e  seus  derivados,  de  origem
animal  para  beneficiamento  ou
industrialização; II - Nas propriedades rurais
fornecedoras de matérias-primas de origem
animal, em caráter complementar e com a
parceria  da  defesa  sanitária  animal,  para
identificar as causas de problemas sanitários
apurados  na  matéria-prima  e/ou  nos
produtos no estabelecimento industrial. § 4º.
Caberá ao Serviço de Inspeção Municipal de
LAGO  VERDE-MA,  a  responsabilidade  das
atividades de inspeção sanitária. Artigo 3º.
Os princípios a serem seguidos no presente
regulamento são: I - Promover a preservação
da saúde humana e do meio ambiente e, ao
mesmo tempo, que não implique obstáculo
para  a  insta lação  e  legal ização  da
agroindústria rural de pequeno porte; II - Ter
o foco de atuação na qualidade sanitária dos
produtos  finais;  III  -  Promover  o  processo
educativo  permanente  e  continuado  para
todos  os  atores  da  cadeia  produtiva,
estabelecendo a democratização do serviço e
assegurando  a  máxima  participação  de
g o v e r n o ,  d a  s o c i e d a d e  c i v i l ,  d e
agroindústrias,  dos  consumidores  e  das
comunidades  técnica  e  científica  nos
sistemas  de  inspeção.  Artigo  4º.  A
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e
Abastecimento de Lago Verde – MA, poderá
estabelecer  parceria  e  cooperação  técnica
com municípios,  Estado  do  Maranhão  e  a
União,  podendo participar  de  consórcio  de
municípios para facilitar o desenvolvimento
de atividades e para a execução do Serviço
de  Inspeção  sanitária  em  conjunto  com
outros municípios, bem como poderá solicitar
a adesão ao Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade  Agropecuária  –  SUASA,  ou  outro
similar  de âmbito estadual.  Artigo 5º.  Os

estabelecimentos  produtores,  industriais,
elaboradores, entre postos e transportadores
de  produtos  de  origem  animal  e  vegetal
somente poderão funcionar mediante prévio
reg i s t ro  na  fo rma  do  decre to  que
regulamentará  esta  Lei  ou  na  forma  das
Legislações  Estadual  e  Federal  vigentes.
Artigo 6º. O Serviço de Inspeção Municipal
respeitará  as  especificidades  dos  diferentes
tipos de produtos e das diferentes escalas de
produção, incluindo a agroindústria rural de
pequeno porte. Parágrafo único. Entende-
se por  estabelecimento agroindustrial  rural
de  pequeno  porte  o  estabelecimento  de
propriedade  de  agricultores  familiares,  de
forma individual  ou  coletiva,  localizada  no
meio  rural,  com  área  útil  construída  não
superior  a  duzentos  e  cinquenta  metros
q u a d r a d o s  ( 2 5 0 m ² ) ,  d e s t i n a d o
exclusivamente  ao  processamento  de
produtos  de  origem  animal,  dispondo  de
instalações para abate e/ou industrialização
de animais produtores de carnes, bem como
onde  são  recebidos,  manipulados,
elaborados,  transformados,  preparados,
conservados,  armazenados,  depositados,
acondicionados,  embalados  e  rotulados,  a
carne e seus derivados,  o pescado e seus
derivados, o leite e seus derivados, o ovo e
seus derivados, os produtos das abelhas e
seus  derivados,  não  ultrapassando  as
seguintes  escalas  de  produção:  I  -
Estabelecimento de abate e industrialização
de  pequenos  animais  (aves  e  outros
pequenos  animais),  aqueles  destinados  ao
abate  e  industrialização  de  produtos  e
subprodutos  de  pequenos  animais  de
importância  econômica,  com  produção
máxima de 5 toneladas de carnes por mês. II
- Estabelecimento de abate e industrialização
de  médios  (suínos,  ovinos,  caprinos)  e
g r a n d e s  a n i m a i s  ( b o v i n o s /
bubalinos/equinos),  aqueles  destinados  ao
abate e/ou 4 industrializações de produtos e
subprodutos de médios e grandes animais de
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importância  econômica,  com  produção
máxima de 08 toneladas de carnes por mês
III  -  Fábrica  de  produtos  cárneos,  aqueles
destinados  à  agro  industrialização  de
produtos  e  subprodutos  cárneos  em
embutidos,  defumados  e  salgados,  com
produção máxima de 5 toneladas de carnes
por  mês.  IV  -  Estabelecimento de abate e
industrialização  de  pescado,  enquadram-se
os  estabelecimentos  destinados  ao  abate
e/ou  industrial ização  de  produtos  e
subprodutos de peixes, moluscos, anfíbios e
crustáceos,  com  produção  máxima  de  4
tone ladas  de  ca rnes  po r  mês .  V  -
Estabelecimento  de  ovos,  destinado  à
recepção e acondicionamento de ovos, com
produção máxima de 5.000 dúzias/mês. VI -
Unidade  de  extração  e  beneficiamento  dos
produtos das abelhas, destinado à recepção
e industrialização de produtos das abelhas,
com produção máxima de 30 toneladas por
ano.  VII  -  Estabelecimentos  industriais  de
leite  e  derivados:  enquadram-se  todos  os
tipos de estabelecimentos de industrialização
de leite e derivados previstos no presente
Regulamento  destinado  à  recepção,
pas teur i zação ,  indus t r ia l i zação ,
processamento  e  elaboração  de  queijo,
iogurte  e  outros  derivados  de  leite,  com
processamento máximo de 30.000 litros de
leite  por  mês.  Artigo 7º.  Será  criado um
sistema único de informações sobre todo o
trabalho e procedimentos de inspeção e de
fiscalização  sanitária,  gerando  registros
auditáveis.   Parágrafo  único.  Será  de
responsabi l idade  da  Secretar ia  de
Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural e
da  Secretaria  de  Saúde  a  alimentação  e
manutenção  do  s i s tema  ún i co  de
informações sobre a inspeção e a fiscalização
sanitária do respectivo município. Artigo 8º.
Os  recursos  financeiros  necessários  à
implementação da presente Lei e do Serviço
de Inspeção Municipal serão fornecidos pelas
verbas alocadas na Secretaria de Agricultura,

Pesca e Desenvolvimento Rural, constantes
no Orçamento do Município LAGO VERDE –
MA. Artigo 9º. Taxas do Serviço de Inspeção
Municipal  –  SIM serão cobradas de acordo
com  a  tabela  do  anexo  único  desta
Lei.  Artigo 10º.  Os  casos  omissos  ou  de
dúvidas  que  surgirem  na  execução  da
presente  Lei,  serão  resolvidos  através  de
normas técnicas baixadas Pela Secretária de
Agricultura,  Pesca  e  Desenvolvimento
Rural.  Artigo  11º.  A  presente  Lei  será
regulamentada,  no que couber,  através de
Decreto Municipal, no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias a conta da data de sua
publ icação,  concedendo-se,  após  a
regulamentação,  um prazo mínimo de 120
(cento e vinte)  dias para a adaptação dos
fiscalizados.  Artigo  12º.  Esta  Lei  entra  em
vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrárias. Lago Verde – MA,
22 de março de 2021

ALEX CRUZ ALMEIDA

Prefeito Municipal
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PORTARIA  Nº  0216/2021  –  GAB/PMLV.  Dispõe
sobre  a  nomeação  dos  membros  do  Conselho
Municipal  de  Assistência  Social  -  CMAS  de  Lago
Verde/MA.  O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  LAGO
VERDE,  Estado  do  Maranhão,  no  uso  de  suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e em conformidade com a Lei Municipal nº
108 de 03 de abril de 2009, que criou o Conselho
Municipal de Educação. RESOLVE: Art. 1º Nomear
como membros do Conselho Municipal de Assistência
Social -  CMAS, para o mandato de 02 (dois) anos,
com início em 22 de março de 2021 e término em 22
de  março  de  2023,  os  conselheiros  abaixo
r e l a c i o n a d o s :  R E P R E S E N T A N T E S
GOVERNAMENTAIS:  1.  REPRESENTANTES  DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Titular: JEFERSON
FRANKLIN DA SILVA FIALHO Suplente: MAURICIO
RODRIGUES  COSTA.  2.  REPRESENTANTES  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Titular:
NATALIA  PEREIRA  DE  MELO  VIANA  Suplente:
ELIAQUIM  NASCIMENTO  CARVALHO  JUNIOR.  3.



Página 4 Diário Oficial Eletrónico Edição n° 26/2021 Publicação: 22/03/2021

Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA, Av. Pres. Kennedy, Nº 1002, Centro,, Prefeito Alex Cruz Almeida
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://www.lagoverde.ma.gov.br/diariooficial/221

Edição no n°26/2021

REPRESENTANTES  DO  SECRETARIA  MUNICIPAL
DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL.  Titular:  FRANCISCA
EROLIZA  SANTOS  SOUSA  OLIVEIRA  Suplente:
LIANDRA MONTEIRO COSTA. 4. REPRESENTANTES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  Titular:
JOSÉ  PEREIRA  DE  MELO  Suplente:  JOELSON
BRUNO  THE  ALVES.  5.  REPRESENTANTES  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA  E
TURISMO. Titular: AZENETH SOUSA DE CARVALHO
Suplente:  JOÃO BATISTA DA COICEIÇÃO BARROS
REPRESENTANTES  DA  SOCIEDADE  CIVIL.  1.
R E P R E S E N T A N T E S  D A S  E N T I D A D E S
COMUNITÁRIAS  ORGANIZADAS  –  GRUPO  DE
JOVENS.  Titular:  ANDERSON SOUSA DE ARAÚJO
Suplente:  GIOVANNA  ALMEIDA  DOS  SANTOS.  2.
REPRESENTANTES  DOS  USUÁRIOS  DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Titular: NILDETE PORTELA
DE SOUSA Suplente:  AURILENE CONCEIÇÃO DA
SILVA. 3. REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES  RURAIS  AGRICULTORES  E
AGRICULTORAS FAMILIARES. Titular:  RAIMUNDO
DA CONCEIÇÃO FRANÇA Suplente: ALICIA DEANE
DE  SOUSA  SILVA.  4.  REPRESENTANTES  DA
COLÔNIA DE PESCADORES. Titular:  ELIANE DOS
SANTOS SILVA Suplente: FELIPE DOS SANTOS DA
SILVA. 5. REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS
PROFESSORES. Titular: MYLENA SILVA DE ARAÚJO
Suplente:  JOSÉ  TELINO  DE  OLIVEIRA  Art.  2º
Conforme  deliberação  do  Prefeito  Municipal,  o
presidente,  vicepresidente  e  secretário  ficam
nomeados na seguinte ordem: Presidente: JEFERSON
FRANKLIN  DA  SILVA  FIALHO  Vice:  ANDERSON
SOUSA DE ARAÚJO Secretária Executiva: LIANDRA
MONTEIRO COSTA Art.  3º Esta portaria entra em
vigor  na  data  de  sua  publicação,  com  efeitos
retroativos  a  22  de  março  de  2021.  Publique-se,
registre-se  e  cumpra-se,  Palácio  Prefeito  Joaquim
Pinto de Oliveira, Gabinete do Prefeito Municipal de
Lago Verde-MA, em 22 de março de 2021. 

ALEX CRUZ ALMEIDA
Prefeito Municipal
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