
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - PB

GABINETE DO PREFEITO

LEI N." 631, DE 12 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Sanitária e
Industrial de Produtos de Origem Animal no
Município de Cuitegi, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB, no uso de suas atribuições conferidas
pela Lei Orgânica do Município, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1®- Esta Lei cria o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animai
do Município de Cuitegi e regula a obrigatoriedade de prévia inspeção e fiscalização dos produtos
de origem animal, produzidos no Município de Cuitegi, destinados ao consumo, com fundamento
no art. 23, inciso II, combinado com o art. 24, incisos V, VIII e XII da Constituição Federai, e em
consonância com o disposto nas Leis Federais n° 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e n° 7.889, de
23 de novembro de 1989, e dá outras providências.

Parágrafo único - A inspeção e fiscalização de que trata esta Lei abrange os aspectos
industrial e sanitário dos produtos de origem animal, comestíveis ou não, através da inspeção ante
e post mortem dos animais destinados ao abate, bem como o recebimento, manipulação,
fracionamento, transformação, elaboração, conservação, acondicionamento, armazenamento,
embalagem, depósito, rotulagem e trânsito de produtos de origem animal no âmbito do Município
de Cuitegi.

Art. 2° - É de uso ordinário do Serviço de Inspeção Municipal, legislações específicas
especialmente às publicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Parágrafo único - Entende-se por legislações específicas os atos publicados ou
disponibilizados pelo poder legislativo ou executivo, do âmbito federal ou estadual, ou por outras
entidades oficiais, contendo regras, normas complementares ou descrições relacionadas com o
conteúdo dessa Lei.

Art. 3®- Ficam sujeitos à inspeção, reinspeção e fiscalização previstas nesta Lei:

I- os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias-primas;
II- o pescado e seus derivados;
III- o leite e seus derivados;

IV- os ovos e seus derivados;

V- os produtos das abelhas e seus respectivos derivados;
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