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Acrescenta dispositivo à Lei n.º 6.338, de 03 de
dezembro de 1993, alterada pela Lei n.º 10.725,
de 19 de julho de 2018,  que dispõe sobre a
inspeção sanitária e industrial dos produtos de
origem animal no Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do que dispõe o art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 9º da Lei n.º 6.338, de 03 de dezembro de 1993,
alterada pela Lei n.º 10.725, de 19 de julho de 2018, com a seguinte redação:

“Art. 9º

(...)

Parágrafo único. O registro no Serviço de Inspeção Sanitária Estadual de Produtos de Origem
Animal no Estado de Mato Grosso – SISE, poderá ser feito por produtor rural, pessoa física ou
jurídica”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa acrescentar dispositivo à Lei n.º 6.338, de 03 de dezembro de 1993, para
adicionar a pessoa física no rol de legitimados para realizarem o registro junto ao Serviço de Inspeção
Sanitária Estadual de Produtos de Origem Animal no Estado de Mato Grosso – SISE.

Cumpre esclarecer que, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso das atribuições legais,
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editou recentíssima Instrução Normativa n.º 3, de 14 de março de 2019, estabelecendo procedimentos para
aprovação prévia de projetos, reforma e ampliação, registro de estabelecimento para fins de inspeção
sanitária, na qual inclui a pessoa física (CPF) entre o rol dos que possuem legitimidade para obtenção do
registro.

Deste modo, a presente alteração legislativa visa buscar a devida atualização legal e adequação jurídica em
consonância com a supracitada normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
autoriza a pessoa física a obter o devido registro de inspeção sanitária.

Pelo motivo acima apresentado, pugno pelo apoio dos Nobres Pares em relação à aprovação do presente
projeto de lei nas Comissões, bem como no Plenário desta Douta Casa de Leis.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Junho de 2019

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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