
EMENDA MODIFICATIVA 004/2019 

 
A dispositivos do Projeto de Lei n.º 021, de 13 de 
Agosto de 2019, que “Cria o Serviço de Inspeção 
Municipal SIM no Município de Alto Garças/MT e 
dá outras providências”. 

 

 

AUTOR: Vereador MARCOS MARTINS DE SOUZA - DEM 

 
                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n.º 021, de 13 de agosto de 2019:  

 

Art. 1º – Fica alterada a redação do artigo 13, do Projeto de Lei n.º 021, 
de 13 de agosto de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 13º. O Poder Executivo Municipal, no prazo de até 90 dias, 
encaminhará um Projeto de Lei a Câmara Municipal de Alto Garças-
MT, para normatizar as exigências documentais para aprovação do 
projeto e registro do estabelecimento, bem como, as condições 
higiênico-sanitárias do estabelecimento, procedimentos de abate, 
taxas, multas, exames laboratoriais, localização do estabelecimento e 
demais dispositivos necessários para organização, estruturação e 
funcionamento da inspeção sanitária municipal.” 
 
Art. 2º.  Fica alterada a redação do artigo 15, do Projeto de Lei n.º 021, de 
13 de agosto de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor, quando o Poder Executivo 
municipal construir e colocar em funcionamento com seus recursos 
próprios ou licitar a concessão de Matadouro Municipal para abates 
de suínos e bovinos, bem como, quando providenciar o transporte 
dos animais abatidos destinados a açougues e mercados locais, em 
veículos dotados de câmaras frias.  
 
 



Art. 3º - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo 

o Gestor Público antes da sanção e publicação fazer as alterações, em 

conformidade com a emenda supra.  

 
Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha) – Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 14 
de outubro de 2019.  
 
 
 
 

MARCOS MARTINS DE SOUZA 

Vereador – DEM 


