
EMENDA Nº 02 - ADITIVA

INCLUI OS OS PARÁGRAFOS 2º, 3º, 4º, 5º E 6º AO ARTIGO 18 DO 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 032/2022

 que dispõe sobre

“AUTORIZA  ADESÃO  DO  MUNICÍPIO  DE
GUAXUPÉ  AO  PROGRAMA  ‘SERVIÇO  DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO – SIMC’
A  SER  IMPLANTADO  PELO  CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL  DA  BAIXA  MOGIANA  -
CIMOG,  DEFINE  OS  PROCEDIMENTOS  DE
INSPEÇÃO  SANITÁRIA  DE  PRODUTOS  DE
ORIGEM  ANIMAL  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

Os  vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Guaxupé,  nos  moldes  do  Regimento

Interno, vem apresentar a EMENDA abaixo descrita.

Ficam  inclusos  ao  art.  18  do  texto  do  PROJETO  DE  LEI  DO  EXECUTIVO Nº

032/2022, os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º que vigorarão com a seguinte redação:

§  2º.  Ficam  instituídas  as  Taxas  relativas  à  inspeção  industrial  e  sanitária  dos

Produtos  de  Origem  Animal  executada  pelo  CIMOG  previstas  no  Anexo  I  da

Resolução n. 1, de 1º de setembro de 2021.

I – Os valores das taxas serão atualizados anualmente por Decreto, utilizando-se a

variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA,  ou  outro  índice

inflacionário que venha a substituí-lo.

§ 3º.  O fato gerador das taxas é o exercício do poder de polícia de inspeção e

fiscalização sanitária de produtos de origem animal e estabelecimentos abrangidos

por este programa.

§ 4º. Contribuinte das taxas é a pessoa física ou jurídica que exerçam atividades,

direta  ou  indiretamente,  sujeitas  à  inspeção  sanitária  industrial  de  produtos  de



origem animal.

§  5º. A  falta  ou  insuficiência  de  recolhimento  das  taxas  acarretará  ao  infrator

aplicação  de  multa  equivalente  a  10%  (dez  por  cento)  da  importância  devida,

acrescido de atualização pelo IPCAE, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo,

até a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

contados do dia seguinte ao do vencimento.

§  6º. As  agroindústrias  de  pequeno  porte,  bem  como  seus  produtos,  rótulos  e

serviços,  ficam  isentos  do  pagamento  de  taxas  de  registro,  de  inspeção  e

fiscalização sanitária,  conforme definido  na Lei  Complementar  nº  123,  de  14 de

dezembro de 2006.

J U S T I F I C A T I V A

     A alteração proposta nesta emenda tem por objetivo incluir no texto do Projeto

de Lei do Executivo nº 32/2021 e, consequentemente, na lei que eventualmente será

aprovada,  os dispositivos referentes à taxa do serviço de inspeção municipal  de

produtos de origem animal e, em especial, o dispositivo que disciplina a isenção da

referida taxa às agroindústrias.

Para tanto, por meio desta emenda, serão inseridos no artigo 18 do projeto de

lei os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º com os termos dos artigos 54, 55, 56, 57 e 58 da

Resolução n. 01, de 01 setembro de 2021.

O que se pretende com a alteração é conferir  maior segurança jurídica às

disposições que tratam da taxa do serviço de inspeção e da sua respectiva isenção,

de  forma  que,  uma  incluídas  no  texto  legal,  somente  poderão  ser  modificadas

mediante alteração legislativa.

Convém acrescentar que, conjuntamente a este emenda, será apresentada,

por esta Vereadora, a Emenda nº 01 Modificativa, a qual tem por objetivo promover



uma modificação no texto do projeto de lei  para a ordenação dos dispositivos a

serem acrescentados pela presente emenda aditiva.

Plenário, Maria Gabriela Monteiro Melo, Câmara Municipal de Guaxupé,

Em 20 de outubro de 2022.
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