
 
 

Decreto nº 792, de 05 de fevereiro de 2020. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 05/02/2020 

        _____________________________ 

 

Retifica o Decreto Municipal nº 469, 
de 06 de setembro de 2017 e dá 
outras providências. 

 
 
  O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do 
cargo de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,  
 
  CONSIDERANDO a constatação de erro formal no Decreto Municipal nº 469, 
de 06 de setembro de 2017, que “Regulamenta a Lei Municipal nº 3.518, de 12 de junho de 
2017, que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal no 
Município de Serafina Corrêa” e a prerrogativa da Administração Pública de rever seus atos, 
sanando as irregularidades a qualquer tempo; 
 

DECRETA 
 
  Art. 1º Fica retificado o art. 1º do Decreto Municipal nº 469, de 06 de setembro 
de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1º O Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal, de competência do Município de Serafina Corrêa – RS, nos termos da 
Lei Federal nº 7.889/1989 e 9.712/1998, Decreto Federal nº 5.741/2006, 
7.216/2010, 8.445/2015 e 8.471/2015 e Lei Municipal nº 3.518/2017, será 
executado pelo Serviço de Inspeção Municipal, vinculado à Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio.” 

 
  Art. 2º Fica retificado o caput do art. 21 do Decreto Municipal nº 469, de 06 de 
setembro de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 21. Os estabelecimentos de produtos de origem animal que devem estar 
sob inspeção industrial e sanitária a nível municipal, de acordo com a Lei 
Federal nº 7.889/1989, obrigam-se a obter registro junto ao SIM, vinculado à 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio. [...]” 

 
  Art. 3º Fica retificado o caput do art. 22 do Decreto Municipal nº 469, de 06 de 
setembro de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 22 Os estabelecimentos a que se refere o artigo 21 receberão número de 
registro junto ao SIM. [...]” 
 

  Art. 4º Os demais dispositivos do Decreto Municipal nº 469, de 06 de 
setembro de 2017, permanecem inalterados. 
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  Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 05 de fevereiro de 2020. 
 

 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

 


