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-: LEI COMPLEMENTAR Nº. 001/21 :- 
 
 

Dispõe sobre: Acrescenta alínea “i”, no inciso II, do art. 3º e cria o Capítulo X, na Lei 
Complementar nº 05, de 19/12/2013, que institui o Sistema Tributário do Município, criando a 

Taxa de Fiscalização Sanitária de Abate de Animais e derivados, e dá outras providências. 
 

LUCAS PADOVAN DOS SANTOS PAVANI, Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber que a 

Câmara Municipal de Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
    
   Art. 1º. Fica acrescentada a alínea “i”, no inciso II, do art. 3º e cria o Capítulo X 
na Lei Complementar nº 05, de 19/12/2013, conforme segue: 
 
   Art. 3º. (...). 
 
   II – (...). 
 

i) Taxa de Fiscalização Sanitária de Abate de Animais e derivados. 
    

CAPÍTULO X 
 

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE ABATE DE ANIMAIS E 
DERIVADOS. 

 
   Art. 284-A. Fica criada a Taxa de Fiscalização Sanitária de Abate de Animais e 
Derivados, que tem como fato gerador a fiscalização dos estabelecimentos destinados à matança 
e dos animais abatidos, seus produtos e subprodutos e matérias primas.   

 
   Parágrafo único. A fiscalização de que trata este artigo, fica restrita aos 
estabelecimentos e outras modalidades de abate e derivados destinados ao consumo local. 
 
   Art. 284-B. A Taxa criada por esta Lei será cobrada em função da espécie de 
animais, por unidade ou lote, com base na seguinte tabela:  

 
    I - Bovino – por unidade, 02 (duas) UFM’s; 

   
   II - Ovino – por lote de 10 (dez) unidades, 01 (uma) UFM; 

   
   III - Caprino – por lote de 10 (dez) unidades, 01 (uma) UFM; 

   
   IV - Suíno – por lote de 10 (dez) unidades, 01 (uma) UFM; 
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  V - Galináceo – por lote de 100 (cem) unidades, 01 (uma) UFM.  
  

   Parágrafo único. A fiscalização dos produtos e subprodutos e matérias primas 
animais, se fará por amostragem, pelo menos uma vez em cada 10 (dez) dias.  

 
   Art. 284-C. A Taxa de Fiscalização Sanitária de Abate de Animais e Derivados 
será recolhida pelo contribuinte na Tesouraria do Município, através de guia especial instituída 
pela Fazenda, mediante lançamento direto ou ex-ofício, na qual deverá conter: nome do 
contribuinte e inscrição; local do estabelecimento; quantidade e espécie de animais abatidos  
e espécie de derivados; valor do tributo por unidade ou lote e mês de competência.  

 
   Art. 284-D. Sem prejuízo da responsabilidade penal, a infração aos produtos de 
origem animal acarretará aos contribuintes as penalidades previstas na Lei Federal nº 7.889 de 
23/11/1989.   
 
   Art. 284-E. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, no que 
couber, o disposto nesta Lei, através de Decreto. 
 
   Art. 284-F.  Esta Lei Complementar entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 
2022.  

 
 

 
PM – Pirapozinho, 06 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 

LUCAS PADOVAN DOS SANTOS PAVANI 
PREFEITO 
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