
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

DECRETO N.° 14.099, DE 12 DE MAIO DE 2011.

Regulamenta a Lei n° 6.390/08 que "institui no Município

de Piracicaba o Serviço de Inspeção Municipal - SIM e os

procedimentos de inspeção e fiscalização sanitária de

estabelecimentos que produzam bebidas e alimentos de

consumo humano de origem animal e vegetal, revoga a Lei

n° 3.990/95 e dá outras providências", especificamente no

que tange à composição e funcionamento do Conselho de

Inspeção Sanitária.

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso

de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 9° e 27, da Lei n.° 6.390, de 12 de dezembro

de 2008,
DECRETA

Art. 1° A Lei n.° 6.390, de 12 de dezembro de 2008, fica regulamentada nos termos do

presente Decreto, especificamente no que tange à composição e funcionamento do Conselho de

Inspeção Sanitária.

Art. 2° Fica instituído o Conselho de Inspeção Sanitária, como órgão consultivo, com

a finalidade básica de fornecer subsídios à elaboração e execução do Serviço de Inspeção Municipal

(SIM) do Município de Piracicaba.

Art. 3° Compete ao Conselho de Inspeção Sanitária:

I - auxiliar o Serviço de Inspeção Municipal na elaboração das normas, regulamentos,

portarias e outros instrumentos legais necessários à plena execução das atividades de inspeção;

II - auxiliar, quando solicitado, na análise dos projetos de construção, reforma e

aparelhamento dos estabelecimentos destinados à obtenção de matéria-prima, industrialização e

beneficiamento de produtos de origem animal;

III - colaborar com a coordenação do SIM, quando solicitado;

IV - avaliar, ao final de cada mandato, as atividades desenvolvidas pelo Serviço de

Inspeção Municipal e pelo próprio Conselho, revendo as metodologias utilizadas e propondo

alternativas ou adequações, quando necessário.

Art. 4° O Conselho de Inspeção Sanitária será composto pelas entidades e órgãos a

seguir descritos, integrantes do Conselho de Desenvolvimento Rural (COMDER):

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

(SEMA), ligado ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM);

II - 01 (um) representante da Cooperativa dos Produtores de Leite de Piracicaba e

Região (COPLAC);

III - 01 (um) representante da Associação de Caprino-ovinocultores da Região de

Piracicaba (ACOPI);

IV - 01 (um) representante do Escritório de Defesa Agropecuária (EDA), da Secretaria

de Agricultura do Estado de São Paulo;
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V - 0 1 (um) representante da Esco la Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
(ESALQ-USP);

VI - 01 (um) representante da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Pólo
Regional Centro-Sul (APTA);

§ 1° Os membros do Conselho de Inspeção Sanitária serão indicados pelos órgãos e
entidades de que trata o caput do presente artigo, cabendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal a
nomeação dos mesmos, através de Decreto.

§ 2° O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, contados a partir de
sua nomeação, permitidas reconduções.

§ 3° O Conselho de Inspeção Sanitária deliberará, por iniciativa própria ou por
requerimento de interessado, sobre a inclusão de entidades ou órgãos no Conselho.

Art. 5° O Conselho reunir-se-á, após convocação, na sede da Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento (SEMA), sob a coordenação do técnico responsável pelo Serviço de
Inspeção Municipal.

Parágrafo único. O coordenador poderá, quando houver necessidade, convidar outros
técnicos para participar das reuniões do Conselho de Inspeção Sanitária.

Art. 6° As autorizações provisórias e definitivas necessárias para o funcionamento dos
estabelecimentos com inspeção serão de competência exclusiva do Serviço de Inspeção Municipal.

Art. 7° Os membros do Conselho não serão remunerados, sob qualquer título, sendo
seus serviços considerados da mais alta relevância para o Município.

Art. 8° Toda a estrutura administrativa necessária para o regular desempenho das
funções do Conselho de Inspeção Sanitária deverá ser fornecida pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento, de acordo com as dotações disponíveis no orçamento vigente.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município a, em 12 de maio de 2011.
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Prefeito Municipal

WALDEMAR GIMEN
Secretário icipal de Agricultur e Abastecirgento
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Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracic a.
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