
Regulamenta o funcionamento do Matadouro 
Público Municipal e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, Estado 
Piauí no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a necessidade do Munícipio de Mono Cabeça no Tempo-PI 
em manter a eficiência, o funcionamento e a produtividade do Matadouro Público Municipal, 

CONSIDERANDO a falta de regulamentação do Matadouro Público Municipal. 

DECRETA 

Art. 1Q Fica instituído o Regulamento para o bom funcionamento das atividades 
internas e operacionais do Matadouro Público Municipal. 

Art.2° O Matadouro Público Municipal é um espaço de uso público que tem como 
finalidade garantir o abate adequado dos animais bovinos o qual, será administrado pela Prefeitura Municipal 
através da Secretaria Municipal de Agricultura. 

Art. 3° Não serão aceitos maus tratos aos animais como utilização de instrumentos 
pontiagudos ou quaisquer outros que possam lesar o couro ou a musculatura dos animais. 

Art. 4° Os animais que apresentarem qualquer sinal de doença na inspeção de 
entrada no curral do matadouro, não serão abatidos, sendo o mesmo devolvido ao seu proprietário. 

Art. 5° Os animais somente serão abatidos após o pagamento das taxas devidas em 
razão dos serviços de abate, sem prejuízo da emissão da GTA. 

Art. 6°. Das taxas dos serviços realizados no matadouro: 

I — Abate: 

Bovino — R$ 50,00 

Art. 7° O Matadouro Público Municipal obedecerá rigorosamente seus horários de 
funcionamento aqui estabelecidos como norma a ser seguida por funcionários, usuários e seus contratados 
diretos ou indiretos. 

Art. 8° Os horários de Funcionamento atende aos seguintes expedientes: 

I- Horários de recebimento de animais, sendo de Segunda a Sexta das 09:OOh ás 
18:OOh 

II- Horários de abate de animais, sendo de Segunda a Sábado das 04:OOh as 
06:OOh 
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§ 1° Os horários a que se referem os incisos I e II deste artigo só podem ser 
alterados quando acordado entre as partes e segundo sua justificada necessidade. 

Art. 9° Para o pleno funcionamento da parte interna e adjacências do Matadouro 
Público Municipal fica estabelecida as seguintes regras; 

I- Todas as dependências e equipamentos do estabelecimento devem ser 
mantidos em condições de higiene, antes, durante e após a realização dos 
trabalho; 

II- É rigorosamente proibido o manuseio, beneficiamento ou armazenamento de 
partes, do todo ou de dejetos de animais vivos e ou abatidos pelo chão ou 
qualquer outra parte do Matadouro; 

III- As partes de animais abatidos como sebos e vísceras deverão ser manuseadas e 
depositadas em local adequado, devidamente determinado pela administração 
do matadouro; 

IV- As fezes dos animais devem ser obrigatoriamente coletadas; 
V- A administração do Matadouro deve providenciar e fazer funcionar 

dignamente o local apropriado para higiene pessoal dos funcionários e 
usuários. 

Art. 10° A entrada no Matadouro Municipal fica restrita apenas as pessoas envolvidas 
na produção e a fiscalização, bem como os proprietários de animais que venham a ser abatidos. 

Art. 11° Os animais só poderão ser instalados nos currais do matadouro com 
antecedência em relação a hora fixada ao abate e condicionada ao comprovante de pagamento de taxa de 
abate bem como da Guia de Trânsito Animal (GTA). 

§ A Guia de Trânsito Animal (GTA) poderá ser emitida no setor de tributos na sede 
da Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo-PI. 

Art. 12° A retirada dos resíduos e rejeitos ocorrerá no mesmo dia do abate, que será 
feito de imediato de modo a garantir que o próximo usuário o receba em condições de uso. 

Art. 13° As pessoas fisicas e juridicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das 
medidas previstas neste Decreto, sob pena de sanções administrativas, sem prejuízo de apuração em outras 
esferas. 

Art. 14° A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será exercida pela 
Vigilância Sanitária Municipal e quando necessário com o apoio da Polícia Militar. 

Art. 15° Revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Prefeito Municipal 
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