
 

 

DECRETO N °031 DE 07 DE JANEIRO DE 2022 

Regulamenta a Lei 002 de 22 de maio de 2021, dispondo da 
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 e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de LAGO VERDE – MA, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 11, da Lei nº 002 de 22 de maio de 2021, que 

instituiu o Serviço de Inspeção Municipal; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1°. Este Decreto dispõe sobre a regulamentação da inspeção e fiscalização da 

produção industrial e sanitária de produtos de origem animal em todo o território do 

município de Lago Verde – MA, instituídas pela Lei nº 002 de 22 de maio de 2022. 

 

§1°. Este Decreto e as normas que o complementarem serão orientados, entre 

outros, pelos princípios contidos nas Leis Federais n° 8.078/1990 e n° 13.874/2019 e Lei 

Complementar Federal n° 123/2006. 

 

§2°.  A coordenação e execução das ações de inspeção e fiscalização da produção 

industrial e sanitária compete ao Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M., órgão vinculado à 

Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento. 

 

§3°. As ações de inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos 

produtos de origem animal respeitarão os princípios da inclusão social, razoabilidade, 

transparência e racionalização, considerando o risco sanitário dos diferentes produtos e 

processos produtivos envolvidos. 

https://legislacaodigital.com.br/SaoJoseDoRioPreto-SP/LeisComplementares/633-2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm


 

 

 

Art. 2º. Será adotado no âmbito deste Município as regras e medidas de fiscalização 

contidas no decreto do Estado do Maranhão nº 30.388 de 15 de outubro de 2014 e dos 

decretos Federais nº 9.013 de 29 de março de 2017 e 10.468 de 18 de agosto de 2020. 

 

Art. 11°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

            

                                     Lago Verde – MA, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

ALEX CRUZ ALMEIDA 

Prefeito Municipal 


