
LEI MUNICIPAL Nº 3.209/2016

Determina as penalidades aplicáveis às infrações,
bem como regula  o  processo  administrativo  no
âmbito Serviço de Inspeção Municipal - SIM.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei: 

Art. 1º A presente Lei estabelece as penalidades aplicáveis às infrações, em todo o
território do Município de Restinga Sêca, bem como o processo administrativo a ser aplicado
no que diz respeito à inspeção e a fiscalização industrial tecnológica e sanitária para produtos
de  origem  animal,  destinadas  a  preservar  a  inocuidade,  a  identidade,  a  qualidade  e  a
integridade dos produtos, bem como a saúde e os interesses do consumidor.

Art. 2º Para o cumprimento da presente Lei serão observadas as Leis Federais nº
1.283, de 18 de dezembro de 1950, Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989 e pelo RIISPOA
(Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal) aprovado
pelo  Decreto  nº  30.691,  de  29  de  março  de  1952  e  suas  alterações  e,  ainda,  legislação
municipal  pertinente  e  outras  legislações  estaduais  e/ou  federais  que  forem  aprovadas
posteriormente a esta Lei Municipal.

CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art.  3º As  infrações  às  normas  previstas  na  legislação  federal,  estadual  e/ou
municipal serão punidas, administrativamente, com as seguintes sanções, sem prejuízo das
punições de natureza civil e penal cabíveis: 

I – Advertência: quando o infrator for primário ou não tiver agido com dolo ou
má fé ele será advertido, a advertência será emitida em duas vias sendo que a primeira fica de
posse do advertido e a segunda constará nos arquivos da Inspeção; 

§ 1º A advertência poderá ser utilizada em blocos para controle diário na indústria,
onde  cada  estabelecimento  terá  um bloco  de  advertência  de  uso  exclusivo  ou  quando  a
sentença do processo administrativo gerar a advertência essa deve ser confeccionada na sede
do SIM e possuir numeração diferente dos blocos.

§ 2º A advertência  deve conter, além da identificação do advertido,  os artigos
infringidos, a medida corretiva e o prazo para sua execução.

§ 3º Quando o estabelecimento receber 3 (três) advertências pelo mesmo motivo
dentro do período de 30 (trinta) dias, será gerado um auto de infração e multa.

II – Auto de Infração: é o documento que dá início ao processo administrativo e
deve ser expedido antes da multa,  devendo ser lavrado em três vias, sendo a primeira de
propriedade do infrator, a segunda deve ser anexada na pasta do processo administrativo na
Prefeitura e a terceira fica de posse da Inspeção. 
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§ 1º No auto de infração deve estar detalhada a falta cometida, o artigo infringido,
a natureza do estabelecimento com a respectiva localização e a firma responsável,  pessoa
física ou jurídica.

§ 2º Quando se iniciar processo administrativo, o auto de infração correspondente
deverá ser anexado, bem como todos os documentos julgados necessários e/ou importantes
como fotos, declarações, parecer técnico e outros.

III  –  Multa:  será  expedida  a  multa  de  1  (um)  a  12  (doze)  VRM (Valor  de
Referência Municipal) quando a infração for julgada grave pelo servidor do SIM, nos casos de
reincidência ou quando o infrator tiver agido com dolo ou má fé. 

§ 1º A aplicação das multas  fará  referência  ao artigo 880 do RIISPOA e será
cobrada da seguinte maneira:

a) De 1 a 3 VRM’s para as infrações contidas na alínea “a” do referido artigo.
b) De 3 a 5 VRM’s para as infrações contidas na alínea “b” do referido artigo.
c) De 5 a 8 VRM’s para as infrações contidas na alínea “c” do referido artigo.
d) De 8 a 10 VRM’s para as infrações contidas na alínea “d” do referido artigo.
e) De 2 a 12 VRM’s para as infrações contidas na alínea “e” do referido artigo.

§ 2º As multas poderão ser elevadas até o máximo de 100 (cem) vezes quando o
volume de negócio ou a fortuna do infrator façam prever que a punição será ineficaz. 

§ 3º A aplicação da multa não isenta o infrator do cumprimento das exigências que
a tenham motivado,  estipulando-lhe,  quando for  o  caso,  novo prazo para o cumprimento,
findo o qual poderá, de acordo com a gravidade da falta e a juízo do SIM, ser novamente
multado no dobro da multa anterior, suspensa a Inspeção Municipal ou cassado o registro do
estabelecimento.

§ 4º O auto de multa deve fazer referência ao auto de infração correspondente,
discriminando os artigos infringidos e o valor da multa em VRM’s e deverá ser lavrado em  4
(quatro) vias, sendo a primeira de propriedade do infrator, a segunda deve ser anexada à pasta
do processo administrativo correspondente, a terceira para a tesouraria municipal e a quarta
fica de posse da Inspeção. 

§ 5º A aplicação da multa se dará imediatamente após a divulgação do julgamento
dito como procedente referente ao auto de infração correspondente . A cobrança da multa será
efetuada pela Secretaria de Finanças, com prazo de 5 (cinco) dias úteis para o seu pagamento
a partir da data de ciência do infrator.

IV – Apreensão e/ou inutilização: na apreensão das matérias primas, produtos e
subprodutos e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-
sanitárias adequadas e/ou procedência serão condenados e inutilizados imediatamente,  nos
casos  em  que  sejam  necessárias  análises  laboratoriais  ou  documento  comprobatório  de
procedência os produtos apreendidos ficaram sob a guarda de um fiel depositário, só podendo
ser inutilizadas após o devido processo legal, garantindo a ampla defesa ao infrator. 
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§  1º Nos  casos  de  apreensão,  após  reinspeção  completa  será  autorizado
excepcionalmente  o aproveitamento  condicional  que  couber  para  alimentação  humana,  de
acordo com as orientações e supervisão do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

§ 2º Nos casos de condenação, permite-se sempre o aproveitamento das matérias
primas e produtos para fins não comestíveis ou alimentação de animais, em ambos os casos
mediante assistência da Inspeção.

§ 3º No Termo de apreensão e/ou inutilização deve conter o número do auto de
infração correspondente, os artigos infringidos e a discriminação do material  apreendido e
suas condições sanitárias.

§ 4º No caso de aproveitamento condicional será gerado pelo SIM um Termo de
Doação em duas vias, ficando uma de posse do SIM e outra de posse do órgão, associação, ou
entidade receptora.

§  5º Para  efeito  de  apreensão  e/ou  condenação,  além  dos  casos  específicos
previstos  na  legislação  Federal,  estadual  e/ou  Municipal,  consideram-se  impróprios  para
consumo, no todo ou em parte, os produtos de origem animal que:

a) Apresentem-se danificados por umidade ou fermentação, rançosos, mofados ou
bolorentos, de caracteres físicos ou organolépticos anormais, contendo quaisquer sujidades ou
que  demostrem  pouco  cuidado  na  manipulação,  elaboração,  preparo,  conservação  ou
acondicionamento;

b) Forem adulterados, fraudados ou falsificados;
c) Contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;
d)  Forem prejudiciais  ou imprestáveis  à  alimentação por  qualquer  motivo  não

estiverem de acordo com o previsto na legislação vigente;
e) Não apresentarem sinais característicos da realização de inspeção sanitária.

§ 6º Quando fizer parte da apreensão objetos e equipamentos ligados a abate e/ou
produção clandestina de produtos de origem animal, estes serão incorporados ao patrimônio
da Prefeitura Municipal.

V  –  Interdição  parcial  ou  total: todo  estabelecimento  que  não  cumprir  as
exigências da inspeção no prazo estipulado fica sujeito a esta penalidade precedida de auto de
infração e multa.

§ 1º A interdição poderá ser parcial ou total de acordo com a gravidade da infração
e decisão do servidor  do SIM, quando a infração consistir  na adulteração ou falsificação
habitual  do  produto  ou  se  verificar,  mediante  inspeção  técnica  realizada  pela  autoridade
competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas.

§  2º O  estabelecimento,  registrado  no  SIM  ou  não  (clandestino),  poderá  ser
interditado  imediatamente  podendo  os  autos  de  infração  e  multa  serem  lavrados
posteriormente à interdição desde que a inspeção entenda que as condições do local oferecem
riscos  reais  e  imediatos  à  saúde pública  e/ou  funcionem em desacordo com a  legislação
ambiental e sanitária vigentes.
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§ 3º A pena de interdição será emitida através de ofício endereçado ao infrator e
poderá ser reconsiderada, após o atendimento das exigências que motivaram a sanção.

VI  –  Suspensão  Temporária  ou  Permanente  da  Inspeção  e  Cassação  do
Registro: será suspenso ou até mesmo cassado o Registro mediante ofício do SIM a atividade
que cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço à ação
fiscalizadora.

VII  – Suspensão de produto:  todo produto  que estiver  em desacordo com o
padrão microbiológico e/ou físico-químico vigente na legislação poderá ter a sua produção
suspensa por prazo indeterminado até  que sejam sanados os problemas que levaram a tal
alteração.  Para a  liberação da produção suspensa a empresa  deverá realizar  uma pequena
produção  teste  e  enviar  duas  amostras  para  análise  em  laboratório  oficial,  em  caso  de
resultado satisfatório, será liberada a produção mediante ofício, caso contrário será mantida a
suspensão. 

Art. 4º - Constituem-se agravantes da infração, o uso de artifício, ardil, simulação,
embaraço ou resistência à ação fiscal. 

Art. 5º - As penalidades impostas na forma do art. 3º serão recorríveis mediante: 

I - Defesa: dentro do prazo de quinze dias após a ciência dos autos, mediante
defesa protocolada ao Secretário Municipal correspondente à Secretaria à qual o SIM está
vinculado.  Após a  abertura  do processo administrativo  deverá  ser  anexado ao  processo o
parecer  técnico  do servidor  do SIM autuante.  Não havendo Secretário  na pasta,  a  defesa
deverá ser encaminhada diretamente ao Prefeito Municipal.

II -  Primeiro  Recurso:  dentro  do  prazo  de  quinze  dias  após  divulgação  do
julgamento,  mediante  recurso  protocolado  ao  Secretário  Municipal  correspondente  à
Secretaria à qual o SIM está vinculado. Não havendo Secretário na pasta, o recurso deverá ser
encaminhado diretamente ao Prefeito Municipal.

III  -  Segundo  Recurso:  dentro  do  prazo  de  vinte  dias  a  contar  da  data  de
julgamento do primeiro recurso. Em caso do indeferimento do primeiro recurso, mediante
segundo recurso protocolado ao Prefeito Municipal.

Art.  6º Excepcionalmente,  quando  se  tratar  de  atos  de  polícia  em  que  a
Administração necessita aplicar a sanção de imediato e sem defesa, nos casos urgentes que
ponham em risco a saúde pública,  como, por exemplo, apreensão e inutilização de produtos
em fiscalização de barreiras ou em operações de parceria com outros órgãos públicos, estes
devem  ser  sempre  registrados  no  respectivo  Auto  de  Infração.  Havendo  necessidade  de
inutilização imediata de produtos e apreensão de objetos e afins, para evitar questionamentos
futuros, o fiscal deverá tomar medidas de precaução, exemplificadas abaixo: 

1. Emitir um documento, lavrado por profissional de nível superior que detenha
conhecimento técnico na área, relatando o grave risco à saúde; 

2.  Dar  ao  fato  a  maior  publicidade  possível,  fotografando  e/ou  filmando  os
produtos e/ou objetos que serão apreendidos e em alguns casos inutilizados; 

3.  Fazer  tudo  na  presença  de  testemunhas,  se  possível,  com a  assinatura  das
mesmas; 
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4. Chamar a Autoridade Policial ou qualquer autoridade local para que ateste o
fato e auxiliem na segurança. 

Art. 7º Após a inutilização, o servidor do SIM, de posse do Auto de Infração e do
Termo de Apreensão e Inutilização, deverá abrir um Processo Administrativo, que tramitará
normalmente,  de  acordo  com  os  ditames  da  presente  Lei.  A  abertura  do  Processo
Administrativo  torna-se  indispensável,  mesmo  após  a  inutilização,  pois  poderá  ocorrer  a
cumulação de penalidades a serem impostas ao autuado, além de evitar afronta ao princípio do
devido  processo  legal.  Também  nos  demais  casos,  ou  seja,  quando  não  for  necessário
inutilizar  produtos  e/ou  objetos  imediatamente,  exige-se  o  Processo  Administrativo,  com
plenitude de defesa ao autuado para a execução e validade da penalidade imposta. 

CAPÍTULO II
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMENTOS, JULGAMENTO

E DECISÃO
Seção I

Abertura

Art. 8º A instauração do Processo Administrativo ocorre mediante a lavratura do
Auto de Infração, o qual se constitui na peça inaugural do processo. Após a lavratura do Auto
de Infração, o mesmo deve ser capeado, numerado e protocolado, a capa faz parte do processo
e será considerada como documento número 1 (um). O conjunto das peças do processo, como
o Ofício  de  Interdição,  Suspensão,  Termo de apreensão,  formulários  de denúncia,  defesa,
laudos, entre outros, constituem os autos que contêm os atos processuais. 

Seção II
Procedimentos

Art. 9º Os procedimentos constituem o modo de realização do processo, ou seja, o
rito processual. 

Art. 10. O Auto de Infração será lavrado na sede do órgão competente ou no local
em  que  for  verificada  a  infração  pela  autoridade  do  serviço  de  inspeção,  devendo  ser
preenchido observando os requisitos determinados a seguir, contendo: 

a) O nome do autuado (pessoa física ou jurídica), endereço, CNPJ ou CPF, ramo
de atividade, bem como quaisquer demais elementos importantes à sua identificação; 

b) O local, a data e a hora em que foi verificada a infração, ou seja, o momento da
inspeção, mesmo quando o Auto de Infração for lavrado posteriormente na sede da repartição;

c)  A  descrição  da  infração,  bem  como  o  dispositivo  legal  ou  regulamentar
transgredido,  podendo  os  dispositivos  legais  serem  citados  da  seguinte  forma:  artigo;
parágrafo; inciso; alínea; norma (lei, decreto, portaria e outros);

d)  Tipificação da infração e a menção de todas as penalidades  previstas no(s)
inciso(s) aplicado(s); 

e) Ciência do autuado de que responderá pelo fato em Processo Administrativo, a
qual poderá ocorrer mediante sua assinatura no próprio Auto de Infração, pelo correio, com
aviso de recebimento, ou pela publicação de edital quando estiver em lugar incerto ou não
sabido; 



Lei Municipal nº 3.209/2016 – fl 6

f) Nome, data da lavratura e identificação funcional do servidor autuante; 
g) Assinatura do autuado em todas as vias do Auto de Infração ou, na sua ausência

ou recusa, de testemunhas, preferencialmente duas; 
h)  O  prazo  para  o  autuado  apresentar  defesa  e/ou  impugnação  ao  Auto  de

Infração. 

Art. 11. A descrição da infração deve estar amparada no texto legal,  de forma
clara e concisa, de maneira a permitir a caracterização das infrações encontradas e a plena
defesa por parte do autuado. A descrição do fato que caracteriza a infração, com todas as suas
circunstâncias,  é  indispensável  em  observância  aos  princípios  constitucionais  do  devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do auto por descrição
genérica da infração, situação que dificulta ou até mesmo impossibilita a defesa do autuado. 

Art.  12.  O  Auto  de  Infração  deve  ser  lavrado  em,  no  mínimo,  três  vias,
destinando-se a primeira via ao autuado e a segunda à formação do processo e a terceira via, a
qual permanecerá no arquivo do SIM.

Art. 13. Os autos de infração devem ser numerados em série, cujo controle poderá
ser realizado em livro ou por meio eletrônico. Após a lavratura do Auto de Infração deve,
obrigatoriamente, ser providenciada a abertura do expediente administrativo. 

Art. 14.  Dá-se ciência ao autuado das infrações que lhe estão sendo imputadas,
das decisões posteriores, bem como dos prazos para efetuar sua defesa ou para recorrer pelas
seguintes formas de notificação:

 
I -  Pessoalmente:  a  assinatura  será  do  autuado  ou de  seu  representante  legal,

devendo constar a data, o nome e o número do RG/CPF. 

§ 1º No caso de recusa ou ausência do autuado ou do seu representante legal, o
servidor autuante deverá mencionar expressamente o fato e suas circunstâncias no próprio
auto, na presença e com a assinatura de duas testemunhas devidamente identificadas. 

§  2º Podem  depor  como  testemunhas  todas  as  pessoas,  exceto  as  incapazes
(deficientes mentais, menores de 16 anos, o cego e o surdo quando a ciência do fato depender
dos sentidos que lhes faltam).

II - Pelo correio:  deverá ser efetuada por meio de aviso de recebimento (A.R.)
com identificação do Auto de Infração na descrição de conteúdo. Após o retorno do A.R., este
deverá ser juntado ao processo. É importante salientar que o A.R. deve ser anexado de modo
que seja possível sua visualização frente e verso.

§ 1º  Caso o A.R. não retorne e o autuado apresente defesa e/ou impugnação, o
processo seguirá os trâmites normais. 

§ 2º Caso o A.R. não retorne num prazo razoável e o autuado não apresente defesa
e/ou impugnação, deverá ser feita nova tentativa de envio. 

§ 3º  Caso o A.R. retorne com informação de “mudou-se”, “recusado” ou outras
situações que demonstrem não ter chegado o Auto de Infração ao conhecimento do autuado,
deverá ser realizada a notificação por edital. 
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§ 4º  Quando o A.R.  retornar,  este  deverá  ser  juntado ao  processo,  devendo o
servidor efetuar a contagem do prazo a partir da data do recebimento do A.R. e certificá-la nos
autos. 

III -  Por edital:  se o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido ou ainda
quando o A.R. for recusado.  O edital será publicado, conforme modelo constante no anexo,
uma  única  vez  na  imprensa  oficial  e  na  sede  da  Prefeitura  Municipal,  considerando-se
efetivada a notificação 5 (cinco) dias após a publicação. 

Parágrafo  único.  O prazo de  5  (cinco)  dias  para  a  efetivação  da  notificação
somente se dá para ciência do Auto de Infração. Nas demais notificações do processo, como
de  julgamento  de  recurso  e  de  publicação  de  decisão  final,  considera-se  efetivada  a
notificação  no  dia  da  publicação  do  Edital.  A cópia  da  íntegra  da  página  de  todas  as
publicações deverá ser juntada ao processo, devendo constar a data da publicação. 

Art. 15. A contagem dos prazos inicia-se a partir do primeiro dia útil subsequente
à notificação, de forma ininterrupta, computando-se também os feriados, sábados e domingos.
O início do prazo será o dia útil imediatamente posterior a data da ciência do autuado e o final
do  prazo  sempre  será  em  dia  útil.  Quando  não  houver  expediente  normal,  será
automaticamente transferido para o próximo dia útil.

Art. 16. Quando o autuado não apresentar defesa e/ou impugnação e a autuação
for julgada procedente, o modelo no anexo a esta Lei deverá ser utilizado para dar ciência do
resultado do julgamento, abrindo prazo para recurso.

Art. 17.  Quando a autuação for julgada improcedente,  deverá também haver a
publicação da decisão, a qual será considerada a decisão final, conforme modelos anexos, que
servem para notificar o autuado dos julgamentos da defesa ou dos recursos.

Art.  18.  A não  apresentação  de  defesa  ou  impugnação  ao  Auto  de  Infração,
transcorrido  o prazo  legal  sem a manifestação  do autuado,  o  processo  deverá  prosseguir,
sendo o fato devidamente mencionado no relatório do servidor autuante, que será elaborado
nos dez dias subsequentes ao término do prazo para defesa.

Art. 19.  O servidor autuante deverá gerar um relatório para anexar ao processo,
sendo recomendado que siga uma linha geral contendo: 

a) Introdução:  Identificação  do  estabelecimento  e  outras  informações  que
introduzam o assunto e orientem sobre a situação processual, 

b) Narrativa  com  uma  síntese  das  alegações  e  das  provas  apresentadas  pelo
autuado de forma resumida, clara e objetiva, 

c) Análise dos fatos descritos no Auto de Infração, dos argumentos e das provas
apresentadas pelo autuado para orientar a decisão da autoridade superior. Deve ser técnica e se
utilizar da legislação sanitária aplicável ao caso. As circunstâncias atenuantes, agravantes, o
risco sanitário e a gravidade do fato devem ser sempre consideradas e referidas, se existentes, 

d) Conclusão deve conter o posicionamento conclusivo do servidor, sugestão da
penalidade a ser aplicada e encaminhamento à autoridade julgadora.

Art. 20. Em caso de impossibilidade de o servidor autuante elaborar o relatório
(ausência, férias, exoneração, licença, aposentadoria, outros), a autoridade hierarquicamente
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superior ao servidor que autuou deverá, por despacho nos autos do processo, nomear outro
servidor da mesma área de atuação para dar prosseguimento ao expediente. Esta substituição
perdurará enquanto o titular estiver impossibilitado.

Seção III
Julgamento e Decisão

Art.  21.  A autoridade  hierarquicamente  superior  ao  servidor  que  procedeu  a
lavratura do Auto de Infração fará o julgamento inicial, ou seja, julgará apresentada ou não a
defesa ou impugnação pelo autuado.

Parágrafo único. A autoridade que lavrou o Auto de Infração jamais poderá atuar
também como autoridade julgadora, pois tal conduta tornaria o processo administrativo nulo.

Art. 22. O julgamento deve ser realizado com base na infração descrita no auto,
na manifestação do autuado (defesa e/ou impugnação), na apreciação das provas e no relatório
do servidor autuante. Não é lícito à autoridade julgadora argumentar sobre fatos estranhos ao
processo  ou  deixar  de  avaliar  os  argumentos  apresentados  pelo  autuado.  Para  que  uma
penalidade seja aplicada é preciso que todas as formalidades processuais determinadas em lei
sejam cumpridas e a decisão seja condenatória, autorizando a punição. 

Art. 23. O julgamento e decisão devem estar dispostos na forma de declaração e
anexados à  pasta  do processo administrativo  e  sua divulgação será feita  através  de edital
publicado na imprensa local e na sede da Prefeitura Municipal.

Art. 24. Todos os modelos  de documentos  mencionados na presente Lei  estão
demonstrados no anexo da mesma.

Art. 25.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 26.  Ficam revogados os arts. 419 a 422 do Decreto nº 84/2014, de 10 de
novembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 14 de outubro de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

LUCAS IDALÉCIO LEMOS DA SILVA
      Sec. Municipal de Administração
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