
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2523/2018.

CRIA  O  “SERVIÇO  DE  INSPEÇÃO  MUNICIPAL  DA
PRODUÇÃO E OU INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS IN-
NATURA,  MINIMAMENTE  PROCESSADOS,  PROCESSADOS
E ULTRAPROCESSADOS – SIMPA DE NIOAQUE, E APROVA
O REGULAMENTO DO SIMPA NA CONCESSÃO DO SELO E
DO CERTIFICADO DE QUALIDADE  DE  PRODUÇÃO E  OU
INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS”.

O  Prefeito  Municipal  de  Nioaque/MS,  Valdir  Couto  de  Souza  Junior,  faz
saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  ela  sanciona  e  promulga  a
seguinte lei:

TÍTULO I
Do Objetivo

Art. 1º - Fica Criado no âmbito municipal o serviço: SIMPA – Serviço
de Inspeção Municipal da Produção e ou Industrialização de alimentos in-
natura,  minimamente  processados,  processados  e  ultraprocessados,  na
forma da Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988 – art.
200,  onde  cita  as  atribuições  do SUS Sistema Único  de  Saúde,  da  Lei
Federal nº 8.080/1990 – SUS Sistema Único de Saúde – onde define as
atribuições  da  Vigilância  Sanitária,  da  Lei  Municipal  nº  2.300/2010  –
Código Sanitário de Nioaque, da Lei Municipal nº 2.195/2006 – Código de
Posturas  de  Nioaque,  e  da  Lei  Municipal  nº  2.299/10  –  Institui  a
Coordenação da Vigilância Sanitária de Nioaque.

§ 1º - O SIMPA é um serviço inserido nas atribuições e atividades da
Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária de Nioaque/MS.

§ 2º - Fica revogado a Lei Municipal nº 1.096/2001 – SIMPC – Serviço
de Inspeção Municipal aos Produtos Caseiros.

Art.  2º -  A  presente  lei  aprova  e  mantém  em  sua  redação  o
Regulamento para Concessão do Selo e do Certificado de Qualidade para
os produtos e seus respectivos estabelecimentos aprovados pelo SIMPA.

Art. 3º - A Presente lei tem como objetivo garantir e certificar, em
todo o território municipal, através da Inspeção e Fiscalização Sanitária, da
produção e  industrialização,  em todas  suas etapas até a  exposição ao
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consumo,  a  qualidade  higiênica  sanitária  dos  produtos  alimentícios  in
natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado.

 Parágrafo Único  – Será possível a expansão do comércio destes
produtos a outros municípios desde que estes possuam legislações e ou
normas equivalentes e que permitam atender o objetivo sanitário explícito
anteriormente.  

Art. 4º - O Serviço do SIMPA destina-se a todos os estabelecimentos
que produzem e ou industrializam alimentos, independentemente de sua
inscrição  de  atividade  econômica,  abrangendo  inclusive  as  atividades
mencionadas pela Lei Federal nº 8.171/1991 – Política Agrícola, Lei Federal
nº  9.712/1998  –  Defesa  Agropecuária  (referente  à  Defesa  Sanitária
Vegetal),  Resolução  RDC  nº  23/2000/ANVISA  –  Produtos  Isentos  de
Registro, Resolução RDC nº 49/2013 - Regulamento sanitário para o MEI –
Micro  Empresário  Individual,  Empreendimento  Familiar  Rural  e
Empreendimento  Econômico  Solidário,  Resolução  nº  26/2013 -  PNAE
Programa Nacional de Alimentação Escolar, dentre outras.

Parágrafo Único  – Exceção dos estabelecimentos com atividades
de produção e  ou industrialização de alimentos  de  origem animal,  em
atendimento  a  Lei  Federal  nº  1.283/1950  –  Dispõe  sobre  a  inspeção
sanitária dos produtos de origem animal, o Decreto Federal nº 9.013/2017
–  RISPOA Regulamento  da  Inspeção Industrial  Sanitária  de Produtos  de
Origem  Animal,  e  da  Lei  Municipal  nº  2.393/2014  –  SIM  Serviço  de
Inspeção Municipal de Nioaque. 

TÍTULO II
Das Competências e Atribuições

Art. 5 º - Caberá à Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  ministrar,  efetuar,  e  aplicar,  os
procedimentos  sanitários,  recursos  e  estrutura  cabível,  a  todas  as
atividades  inerentes  ao  SIMPA,  utilizando  normas,  regulamentos  e
legislações  sancionadas  pelo  Ministério  da  Saúde,  Agencia  Nacional  de
Vigilância Sanitária, Secretaria Estadual de Saúde, e Prefeitura Municipal
de Nioaque,  bem como outros  embasamentos técnicos  e ou científicos
inerentes à atividade fiscalizada.

Art. 6º - Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
acompanhar e efetuar o cadastro da produção, e individual para cada tipo
de  produto,  diferenciado  pelos  quesitos:  embalagem,  peso,  formato,
consistência,  ingredientes,  acondicionamento,  etc.,  o  qual  receberá  um
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número de seqüência anual válido em quanto da existência da atividade
produtiva.  Tal  cadastro será encaminhado para o SIMPA que incluirá de
imediato  nos  trâmites  do  respectivo  serviço  que  utilizará  do  mesmo
número para controle.

Art.  7º -  Caberá  aos  estabelecimentos  produtores  e  ou
Industrializadores  de  alimentos,  e  seus  respectivos  proprietários,
responsável  legal  e  técnico,  de  cumprir,  em  todas  as  etapas  antes  e
durante  as  atividades  produtivas  e  industriais,  do  produto  final  até  a
exposição  ao  consumo,  as  normas,  regulamentos  e  legislações
sancionadas do Ministério  da Saúde,  da Agencia  Nacional  de Vigilância
Sanitária, da Secretaria Estadual de Saúde, e da Prefeitura Municipal de
Nioaque,  pertinentes  à  atividade,  bem  como  as  demais  exigências
emanadas pelas Autoridades Sanitárias do SIMPA.

Art. 8º - A administração Municipal manterá estruturas e recursos
humanos  adequados  à  execução  das  ações  do  SIMPA,  em equidade  à
arrecadação e a aplicação financeira, nos limites de suas disponibilidades
orçamentárias. 

TÍTULO III
Das definições

Art. 9º - O Alvará Sanitário é o documento regulado pelo SIMPA, que
comprova e atesta que o local de produção e ou industrialização, após os
trâmites  do  SIMPA,  tem  requisitos  sanitários  satisfatórios,  perante  a
legislação, para exercer tal atividade.

§ 1º -  O  Alvará  sanitário  terá  validade  para  o  ano  de  vigência
seguindo  as  especificações  e  determinações  da  Lei  Complementar
Municipal nº 2.303/2010;

§ 2º -  Para a  expedição do Alvará Sanitário  será cobrada a  taxa
prevista na supracitada lei, equivalente para um tipo de produção, tendo
assim o acréscimo de 2 (dois) UPF (Unidade Padrão Fiscal) para cada um a
mais  tipo  distinta  de  produção,   observando  as  disparidades  dos
procedimentos,  dos  materiais,  dos  equipamentos,  das  instalações,  dos
recursos  humanos,  e  da  aplicação  da  legislação  e  do  fundamento
científico.

§ 3º -  No  Alvará  Sanitário  além  das  informações  pertinentes  à
atividade liberada, também deverá constar a relação de todos os produtos
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liberados,  com  a  citação  do  número  do  cadastro  e  suas  tipificações
mínimas.

Art.  10º -  O  Selo  de  Inspeção  do  SIMPA  é  uma  “logo  marca”
regulado pelo serviço, que comprova e atesta que o produto final, após os
trâmites  do  SIMPA,  tem  quesitos  sanitários  satisfatórios,  perante  a
legislação, para ser comercializado e consumido.

§ 1º -  Cada  produto  final  terá  no  rótulo  e  ou  em  todas  as
embalagens que couber, inclusive nas caixas de embalagens secundárias
e  terciárias,  impresso  o  Selo  de  Inspeção  SIMPA,  originário  do  modelo
padrão  fornecido  pelo  Município  e,  em harmonia  com as  medidas  das
embalagens,  contendo em todos os  modelos  o Brasão do Município  de
Nioaque, abaixo “SIMPA - Serviço de Inspeção Municipal  da Produção e
Industrialização de Alimentos”, abaixo a citação da presente lei, abaixo e
em fonte maior  e  em destaque “Inspecionado”,  abaixo e separado por
barras  o  número  do  cadastro  do  referido  produto  o  número  do  Alvará
Sanitário e o ano em vigência, e abaixo em última linha o dizer “Telefone
do SIMPA/VISAM: (67)3236-1335”.

§ 2º - Os produtos Hortifrutigranjeiros terão nas embalagens e ou
recipientes de atacado e ou varejo, o mesmo modelo da logo marca “Selo
de Inspeção SIMPA”, conforme especificado no inciso anterior, porém em
tamanho maior e em harmonia com sua embalagem.

§ 3º - A logo marca do Selo SIMPA a ser impresso na rotulagem e ou
embalagens dos produtos terá o seu custo e escolha de serviço gráfico
facultado  ao  responsável  legal,  sempre  respeitando  a  metragem  e
especificação do § 1º.

Art. 11 - O Certificado de Qualidade é o documento regulado pelo
SIMPA,  com validade anual,  que comprova e atesta que o local  e ou a
atividade de produção e ou industrialização, após os trâmites do SIMPA,
tem  requisitos  sanitários  satisfatórios  em  porcentagem  extremamente
elevada, perante a legislação, para exercer tal atividade.

§ 1º - O Certificado de Qualidade não substitui a exigência do Alvará
Sanitário,  e  tem como  objetivo  simples  a  de  publicidade,  onde  terá  a
citação da atividade e razões da qual fora certificada, e se enquadra na
cobrança de taxa de documentos conforme fixado em decreto e ou lei
municipal.  
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TÍTULO IV
Das taxas e Infrações

Art. 12 - Os recursos arrecadados pela aplicação da presente lei e
outras relacionadas serão destinadas para a conta da Vigilância Sanitária,
dentro da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o montante deverá
ser revertido para custear as ações do SIMPA.

Art. 13 – O descumprimento desta Lei Municipal caracterizará como
Infração Sanitária conforme disposição legal – Lei Municipal nº 2.300/2010
– Código Sanitário de Nioaque.

TÍTULO V
Das Disposições Finais

Art. 14 - Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução
da  presente  Lei,  bem  como  as  normas  e  ou  regulamentos  aplicadas
considerando  o  princípio  legal  das  Esferas  Governamentais  da  Saúde
Pública, e dos rudimentos técnicos e científicos, podendo ser resolvidas e
complementadas  através  de  leis,  resoluções  e  decretos  baixados  pela
Prefeitura  Municipal  de  Nioaque,  após  a  aprovação  dos  Conselhos
Municipais  de  Saúde  e  Desenvolvimento  Rural,  e  repartições  técnicas
municipais.

Art.  15 -  Esta  Lei  Municipal  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nioaque/MS, 08 de novembro de 2018.

Valdir Couto de Souza Junior
Prefeito Municipal
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