
LEI N' 713/05 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA 
frlldo lo flpil'lto san111 

INSTITUI 0 SELO DE INSPE<;:AO MUNICIPAL DE 
ATiLIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, EST ADO DO ESPIRITO 
SANTO faz saber que a Cfunara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. l'- Fica devidamente instituido no Ambito do Territ6rio de Atilio Vivacqua, o 
SELO DE INSPE!;AO MUNICIPAL - S.I.M; com a finalidade de ser aplicado nas 
ernbalagens ou r6tulos de produtos industriais ou artesanais, de fonte local, desde que, 
confiram absoluta garantia para consume da popula~ao, atestem o controle de qualidade 
e, conseqtientemente, funcionem como elemento de divulgar;ao do nome do prOprio 
Municipio, confonne model a anexo, que passar a fazer parte; 

§ I • - A fran quia e disponibilidade do selo de que !rata o caput deste artigo, estarao sob 
a responsabilidade da Divisilo de Vigililncia Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude, 
que definirA as normas a serem cumpridas pelos produtores, para posterior homologar;ao 
por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal, atraves de Decreto de 
regulamentaqilo, a ser editado no prazo maximo de 60 ( sessenta) dias, a con tar da data 
da vigencia da presente Lei; 

§ 2' - 0 SELO DE INSPE<;:AO MUNICIPAL, instituido por esta Lei, ten\ as 
seguintes caracteristicas: 

I - um retilngulo de 3,5 (!res virgula cinco) centimetros de largura por 4,0 ( quatro 
virgula zero) centimetres de altura, com borda em corte de faca e fun do em marc a 
d'agua com inscri~iio: Selo de Inspe~ao, sendo que na part3 inferior constari a 
identifica~ao dos 6rgaos responsiveis por sua franquia e disponibilidade, conforme 
modelo anexo; 

II- o retangulo sen\ composto de Ol(um) circulo na parte central do selo, que sera 
circundado por uma faixa azul com a seguinte inscri~iio em branco: SELO DE 
INSPE<;:AO MUNICIPAL - S.I.M.; que representam as cores da Bandeira do 
Municipio de Atilio Vivacqua; 
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Ill - no circulo central do Selo constara. alem da denomina9i!o "ATiLIO 
VIV ACQUA" nas cores awl, uma paisagem que caracteriza o relevo do Municipio 
enfatizando as belezas naturais de nossa terra, representada pela Pedra do MoW'io na cor 
verde em degrade; 

Art. 2" ~ Esta Lei entrani em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as disposi~Oes 
em contnirio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, aos doze (12) dias do mes de 
dezembro (12) de dais mile cinco (2005), 

HELlO HU~ LIMA 
Prefeito Municipal 
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