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Prefeitura Municipal de Malhador 
SANCIONO 

蕪蕪無  

CNPJ:03縁/0001-88 

LEI No 535/2021 

DE 23 DE JUNHO DE 2021 

Rヂ兜雌te ao乃．ojelo山Lei de n08叱22 de 
junho de 2021, que disp加  sobre a 
た署翼lamenta 加山レ夢lncia Sanitル山
ルfaihador e厳。カas provi凌加cias co庁elatas. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MALHADOR, ESTADO DE SERGIPE, Fago saber 
que a C白mara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

TITULO I 

DAS NORMAS GERAIS 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIgOES PRELIMINARES 

Art. 10. Esta Lei regulamenta o Servigo Municipal de Vigil白ncia Sanit白ria que, 
no白mbito da Secretaria Municipal de Saロde de Malhador， 白 organizado e disciplinado 
na forma desta Lei. 

Art. 20. 0 Servio Municipal de Vigil白ncia San it白ria compreende a如es capazes 
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saロde e de intervir nos problemas sanit白rios 
decorrentes do meio ambiente, da produ頭o e circula頭o de bens e da prestag白o de 
servios de interesse da saロde, abrangendo: 

!-O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com a saode, compreendidas todas as etapas e processos, da produ頭o ao 
consumo;e 

II-O controle da presta頭o de servigos que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saUde. 
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5 10. As aces de viail白ncia sanit白ria de que trata este artigo ser白O 
desenvolvidas de acordo com as diretrizes emanadas da Sec旧taria ae ヒstaao aa 
SaUde de Sergipe, do Minist6rio da Sa白de e da Ag6ncia Nacional de Vigil白ncia 
Sanit白ria (ANVISA). 

§20. Sem prejuizo do disposto no par自grafo imediatamente anterior, o 
municipio desenvolver白 a加es sanit白rias, de oficio, no 白mbito de suas compet白ncias 
estabelecidas no art. 200 da Constitui頭o Federal de 1988 e na Lei Federal no 8.080, 
de 19 de setembro de 1990 e demais legisla96es aplic白veis, no que couber. 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 30. A Coordenadoria de Vigil白ncia Sanit白ria poder白 ser composta pelas 
seguintes se96es: 

1-Se頭o de controle de alimentos e padr白o de potabilidade da 白gua; 

II-Se頭o de medicamentos e correlatos; 

Ill-Se頭o de Saロde ambiental e sa白de do trabalhador; 

IV- Seg白o de servigo de saade. 

§ 10. A Coordenadoria de Vigil白ncia San it白ria 6 composta por: 

1-I (um) coordenador ocupante de cargo de provimento em comiss白o; e 

II-2 (dois) fiscais ocupantes de cargos de provimento efetivo, com direito 白  
percep戸o de insalubridade no percentual minimo de 20%. 

§20. 0 cargo de provimento em com iss白o do Coo川enador de Vigil合ncia 
Sanit白ria do Municipio de Malhador a que se refere o inciso I do§10 deste artigo ser白  
exercido por um profissional da 白rea da sa白de, com direito a: 

1-percepg白o de remunera 白o correspondente ao c6digo;e 

II-Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), desde que exera 
efetivamente a fun頭o fiscalizat6ria; 
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§30. Pode伯 ser criado cargos de provimento em com iss白o ou fun96es de 
confiana dos chefes de se頭o de servios de Vigil白ncia San it白ria Municipal, de que 
trata este artigo,§§I, II, Ill e IV, a serem exercidos por um profissional da 白  rea afim. 

§40. A estrutura minima mencionada no§ 10 deste artigo atua伯 na se頭o de 
controle de alimentos e padr白o de potabilidade da 白gua, desde que n百o haja prejuizo 
白s pactua96es existentes entre o Municipio de Malhador e o Estado de 
Sergipe/Governo Federal em sentido contr白rio. 

Art. 40. 0 municipio deve伯 assegurar toda a in什aestrutura necess白ria 白  
execugao das a96es do Servigo Municipal de Vigilancia Sanit白ria previstas nesta Lei. 

Art. 50. S白o consideradas autoridades san it白rias, para efeitos desta Lei: 

1-os fiscais da Equipe Municipal de Vigil白ncia San it白ria quando investidos na 
fun頭o fiscalizadora, na forma do§10 do art. 60; 

II-os chefes de se頭o de que trata o artigo 30, incisos I, II, Ill e IV;e 

Ill-o Coo川enador do Servigo Municipal de Vigilancia Sanit白ria; 

Par白grafo U nico. Para fins de processo administrativo sanit白rio, o Secret白rio 
Municipal de SaUde se伯 considerado autoridade sanit白ria m自xima. 

Art. 60. A Equipe Municipal de Vigil白ncia San it白ria, investida de sua fun頭。  
fiscalizadora, assim como o seu Coordenador, ser白  competente para fazer cumprir as 
leis e regulamentos sanit白rios. 

§10. Para o exercicio de suas atividades fiscalizadoras, os referidos 
profissionais ser白o designados mediante Portaria do Secret白rio Municipal de SaUde 
ou do Prefeito. 

§20. Os profissionais competentes porta伯o credencial expedida pelo Poder 
Executivo Municipal e dever白o apresent白－la sempre que estiverem no exercicio de 
suas fun96es. 

§30. Os profissionais investidos na fun頭o fiscalizadora ter白o poder de policia 
administrativa, adotando a legisla頭o sanit白ria federal, estadual e municipal, al6m das 
demais normas legais que se refiram 白 prote頭o da saUde, no que couber. 

§40. As autoridades fiscalizadoras mencionadas nos incisos I, II e川 do art. 50 
desta Lei, quando do exercicio de suas atribui96es legais, ter白o, observados os 
preceitos constitucionais, livre acesso a todos os locais sujeitos 白 legislag白。  
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sanit白ria, a qualquer dia e hora, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, 
obrigados a pres伯r os esclarecimentos necess白rios referentes ao desempenho de 
suas atribui頭es legais e a exibir, quando exigido, quaisquer documentos que digam 
respeito ao fiel cumprimento das normas de preven頭。白 saUde. 

CAP【TULO III 

DAS ATRIBUIgOES E COMPETENCIAS 

Art. 70. Os Profissionais de Vigil白ncia Sanit白ria, investidos de suas fun加es 
fiscalizadoras, ser白o competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos 
sanit白rios, expedindo termos, auto de i所a頭o e de imposig白o de penalidades, 
referentes a preven弾o e controle de tudo quanto possa comprometer a saロde. 

Par白grafo a nico. S白o atribui96es da Vigil白ncia Sanit白ria, entre outras previstas 
nesta Lei e em pactua96es que o Municipio de Malhador venha a ajustar com o 
Governo do estado de Sergipe ou com o Governo Federal: 

1-planejar, organizar, dirigir e controlar as a96es de Vigil白ncia Sanit白ria no 
白mbito do Municipio, de acordo com as delibera如es do Conselho Municipal de 
Saロde; 

II-colaborar com os 6 rgaos competentes da Uni白o e Estado na fiscalizag白o 
das agress6es ao meio ambiente que tenham repercuss白o sobre a saロde humana, e 
atuar para control白-las; 

川－ controlar riscos e agravos decorrentes do consumo de produtos pela 
populag白o e subst白ncias prejudiciais白 sua saade de forma integrada com a Vigil白ncia 
Epidem iol6gica; 

IV-elaborar o C6digo Sanit白rio Municipal para o exercIcio do poder de PolIcia 
do Municipio quanto白 qualidade sanit白ria dos bens de consumo e servi叩s prestados 
que se relacionam direta ou indiretamente com a saUde e padronizar os laudos 
sanit白rios; 

V-promover a integra頭o da Vigil白ncia Sanit白ria com os 6 rg白os de defesa do 
Consumidor; 

VI-fiscalizar a propaganda comercial no 白mbito do Municipio de Malhador no 
que diz respeito a sua adequag白。白s normas de protegao 白 sa白de. - Promover 
programas de dissemina頭o de informa96es de interesse 白 saUde do consumidor, 
para a popula頭o em geral; 

VII-estimular a participag白o popular na fiscaliza 白o das a96es sobre meio 
ambiente, da produ頭o e circulag白o de bens e da presta頭o de servigos relacionados 
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direta ou indiretamente com a sa白de; 

VIII-solicitar aooio administrativo, t白cnico e financeiro de Orgao federais e 
estaduais necess白rios 白 viabiliza弾o da implanta頭o de um sistema ae vigiiancia 
Sanit白ria Municipal, que atenda aos anseios da popula頭o, de forma a resgatar a 
fun頭o social de Vigil白ncia Sanit白ria; 

lx -concentrar as a96es de Vigil含ncia San it白ria sobre produtos, servios e 
ambientes com maior potencial de riscos 白 SaUde; 

x-fornecer a s Unidades Federadas informa96es referente 白 atua弾o da 
Vigil白ncia Sanit白ria no Municipio, com vistas a contribuir para uma efetiva integra頭o 
entre os Org白o respons白veis por esta atividade em outros niveis. 

Art. 80. Os estabelecimentos comerciais que atuam no m白dio e/ou alto risco 白  
saUde, assim entendidos aqueles que est白o definidos em legisla弾o federal ou 
estadual, caso a legisla頭o municipal n白od可mna, s白o sujeitos 白s a96es da vigil白ncia 
sanit白ria competente, respeitando-se as pactua96es existente entre os Entes 
Federados e nao poder白o funcionar sem que sejam atendidas cumulativamente as 
seguintes exig白ncias: 

1-Apresenta頭o de toda a documenta頭o inerente 白 atividade a ser 
desenvolvida, para fins de cadastramento; 

II-Recolhimento do respectivo valor da Taxa de Vigil白ncia Sanit白ria; 

Ill-Realiza頭o de inspeg白o sanit白ria com parecer favor白vel da vigil白ncia 
sanit白ria competente; e 

F/-Emiss白o da Licenga Sanit白ria. 

§10. As pessoas naturais ou juridicas que desenvolvem atividades de baixo 
risco, assim entendidas aquelas constante em legisla頭o federal ou estadual, caso o 
Municipio n白o disponha de legisla頭opめpria versando sobre essa mat6ria, t白m 
direito a iniciar e desenvolver suas atividades sem a necessidade pr白via de cumprir 
白sexig色ncias previstas no caput deste artigo, incisos I, Ill e IV. 

§20. 0 Microempreendedor Individual (MEl), desde que atendidas 白  s demais 
exig白ncias legais e atue no setor da economia definido como de baixo risco, no termos 
do§10 deste artigo, est白  isento de cumprir todas as obriga96es previstas no caput 
deste artigo como exig白ncia pr白via para a abertura de suas atividades comerciais ou 
econ6mica. 
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受 u", o aisrosto nos 負9 -r e c oeste anigo nao e xiittピ： ピIII IIIJULUさロロ1りUI IIロ， .1 

propriet白rio do estabelecimento, independentemente. de. su三 ar叩 de at旦a叩o, ao 
dever legal de submeter-se a inspe96es sanit白rias de fiscaliza頭o, de oficio ou a 
requerimento de den白ncia recebida em seu desfavor, bem como cumprir as demais 
normais legais. 

§40. Na hip6tese de a pessoa fisica ou juridica n白o satisfazer as condi96es 
sanit白rias minimas de funcionamento previstas em leis ou regulamento sanit白rio, a 
I icen卿 de funcionamento poder白 ser cassada ou suspensa, garantindo sempre o 
direito 白 ampla defesa e ao contradit6rio, na forma de Processo Administrativo 
Sanit白rio de que trata o Titulo Ill desta Lei. 

§50. Na aus6ncia de norma municipal que disponha especificamente sobre 
uma infra頭o sanit白ria e sua respectiva penalidade ou procedimentos na instaura頭o 
e/ou condug白o do devido processo administrativo sanit白rio, as autoridades sanit白rias 
previstas no art. 50 da presente Lei dever白o utilizar, de maneira suplementar, a 
legisla頭o estadual e/ou federal cabivel a esp白cie, no que couber. 

§60. Os estabelecimentos em geral que, direta ou indiretamente, de aco川o 
com a natureza da atividade, possam vir a oferecer algum risco 白 saUde, em especial 
os setores de alimenta頭o, medicamentos, cosm白ticos e servigos em geral, ai白mde 
necessitar do Alvar白 de Funcionamento, precisam obter a Licena da Vigil白ncia 
Sanit白ria. 

§70. Esta伯 sujeito 白s penas previstas nesta Lei o estabelecimento comercial 
que oferea risco a saUde e esteja funcionando: 

1-sem licena sanit白ria;e 

II-com o prazo da licena sanit白ria vencido. 

§80. A licenga sanitria tem validade de um ano e a solicita頭o de renova頭。  
deve ser feita com um prazo m【nimo de 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento da 
licena anterior. 

CAPITULO IV 

DAS TAXAS E DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA 

Art. 90. As atividades sujeitas 白s a96es da vigil合ncia sanit白ria ensejam a 
cobranga de Taxa de Inspe頭o Sanit白ria, em decorr白ncia do efetivo exercicio do 
Poder de Policia Administrativo, cobrada pela Vigil白ncia Sanit白ria Municipal, 
observando o que disp6e o C6digo Tribut白rio Municipal e regulamentos expedidos 
pelo chefe do Poder Executivo. 
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ミ lo. Os fatos aeradores e os respectivos valores da taxa de vigilancia sanit白ria 
est白o definidos em leaisla噛o municipal, na ausencia desta, utilizar-se-a 
supletivamente a legisla頭o federal ou estadual supletivamente, no que couDer. 

§20. Os estabelecimentos integrantes ダa admii竺ra頭o P白blica ..o.u por e!a 
instituidos, sujeitos 白s a頭es de vigilancia sanitar旧， est月o isentos ao recoinim叩「o. aa 
taxa de vigilancia sanitaria prevista neste artigo, mas devem cumprir a月 e冬、gencias 
contidas nas normas legais e regulamentares： 月lem daミ p月rtineりtes as ins：月！a卯,s, 
aos equipamentos,a aparelhagem adequada, a assistencia e a responsaoiiiaaaes 
t白cni叩S. 

Art. 100. Os valores recebidos, a qualquer titulo, pela vigil白ncia sanit白ria, 
sejam oriundos de repasse federal, estadual ou de a96es pr6prias desenvolvidas no 
municipio, ser白o recolhidos aos cofres pUblicos do municlpio, creditados ao Fundo 
Municipal de Sa白de, revertidos exclusiva e obrigatoriamente para o Servigo Municipal 
de Vigilancia Sanit白ria, a fim de promover o melhoramento constante desse servigo e 
para gratifica96es por desempenho aos servidores mencionados nos incisos I e Ill 
do art. 50 desta Lei, e te晒o o controle social do Conselho Municipal de SaUde, nas 
seguintes condi96es: 

1-50% (cinquenta por cento) ser白o destinados exclusivam ente para a compra 
de materiais e equipamentos de trabalho, manuten頭o destes, amplia頭o e melhoria 
da estrutura da Vigil白ncia San it白ria;e 

II-50% (cinquenta por cento) ser白o destinados exclusivamente para a 
concess台o de gratifica96es aos servidores mencionados no artigo 50, incisos I e Ill. 

§l0. O rateio dos valores de gratificag白o de que trata o inciso lI do caput 
deste artigo se伯 concedida nos seguintes nos percentuais: 

1-50% (cinquenta por cento) se伯o destinados ao cargo de coo川enador de 
vigilancia sanit白ria;e 

li-50% (cinquenta por cento) ser白o rateados em partes iguais entre os 
fiscais de vigil白ncia sanit白ria. 

§20.N白o far白」us白 gratifica頭o de que trata este artigo os servidores que n白。  
estiverem em efetivo exercicio do cargo, ressalvada a hip6tese de o servidor 
encontra-se em gozo de伯rias. 

§30. Na hip6tese de o servidor nao estiver em efetivo exercicio do cargo, a 
parcela de gratifica戸o que lhe cabia, se伯 rateada em pa肥 iguais pelos demais. 

§40. Fica estabelecido, como crit白rio para concess白o de gratifica頭o, o 
cumprimento das metas de desempenho institucional e os seguintes fatores: 

1-produtividade no trabalho, com base em par白metros previamente 
estabelecidos pela coo川enagao de vigil白ncia sanit白ria municipal; 
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II -conhecimento de m白todos, t白cnicas e legislag白o necess白rios ao 
desenvolvimento das atividades referentes ao cargo, emprego e/ou fun頭o exercida 
na unidade de lotag白o; 

III -trabalho em equipe; 

N-comprometimento com o trabalho;e 

V-cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho 
das atribui加es do cargo. 

§50. 05 crit白rios de avaliag白o para fins concess白o de gratifica 白o de que trata 
o par白grafo 40 deste artigo ser白o avaliados pelo coordenador municipal de vigil白ncia 
sanit白ria, com a ratifica 白o do secret白rio municipal de saUde. 

Art. 110. A Vigilancia Sanit白ria Municipal poder白 conceder isen96es 白s taxas 
de vigil白ncia sanit白ria aos comerciantes que fizerem doa96es de alimentos 白  

Secretaria Municipal de Assist6ncia Social a fim de fomentar projetos sociais de 
combate a fome e 白 mis白ria de mun『cipes reconhecidamente pobres,na forma da 
Iegisla頭0 apli頭vel a esta mat6ria. 

§10. Para efeitos de grada頭o de san頭o no白  mbito de processo administrativo 
sanit白rio, a ades白o ao projeto social de que trata este artigo ser白 considerada 
atenuante, desde que: 

1-a ades白o a essa medida social tenha ocorrido anteriormente ao inicio do 
processo administrativo sanit白rio;e 

Il -a efetiva doag白o, nos termos da legisla頭o que regule essa mat白ria, tenha 
ocorrido no prazo m白ximo de 180 dias anteriores 白 data constante do auto de atua頭。  
da vigil白ncia sanit白ria. 

§20. Decreto Municipal regulamentar白  a forma de operacionaliza頭o e os 
crit白rios para a obten弾o do ben可icio tribut白rio de que trata este artigo, bem como da 
atenua頭o da multa decorrente de processo administrativo sanit白rio. 
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T【TULO II 

DAS PENALIDADES E INFRAgOES 

SANITARIAS CAPITULO I 

NORMAS GERAIS 

Art. 120. Considera-se infra頭o sanit白ria a desobedi白ncia ao disposto nesta 
Lei, nas leis federais, estaduais e nas demais normas legais e regulamentares, que 
de qualquer forma, destinam-se a proteg白o， 白 promoいo， 白 preservag白oe 白  
recupera戸o da saUde. 

Art. 130. Responder白 pela infra頭o sanit白ria a pessoa fisica e/ou juridica que, 
por a頭o ou amiss白o, lhe deu causa, concorreu para sua pr白tica ou dela se beneficiou. 

§10. Para fins deste artigo, considera-se causa a a頭o ou omiss白o sem a qual 
a in什a弾o sanit白ria n白o teria ocorrido. 

§20. Exclui a imputag白o de in什a頭o a causa decorrente de fora maior ou 
proveniente de eventos naturais ou circunst白ncias imprevisiveis, que vier a determinar 
avaria, deteriora頭o ou alterag白o de equipamentos, produtos e servios de interesse 
asaロde. 

Art. 140. Os fabricantes e fornecedores de equipamentos, produtos e servigos 
de interesse 白 saade respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impr6prios ou inadequados para o consumo e/ou 
utilizagao. 

Aけ．  150. Na apura頭o das infra96es sanit白rias, a autoridade sanit白ria 
comuni叩伯 o fato: 

1 －白 autoridade policial e ao Minist白rio PUblico, nos casos que possam 
configurar ilicitos penais; 

li-aos conselhos profissionais, nos casos que possam configurar viola頭o aos 
cdigos de 白  tica profissional. 
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CAP【TULO II 

DAS PENALIDADES 

Art. 160. As infra96es sanitrias, sem prejuizo das san96es de natureza civil 
ou penal cabiveis, ser白o punidas, alternativa ou cumulativamente, com as seguintes 
penalidades: 

1 ・ Adve旭ncia; 

II-Multa; 

Ill-apreens白o, conforme a conveni白ncia e oportunidade, de produtos, 
equipamentos, utensilios, recipientes e mat白rias-primas, nos seguintes termos: 

a) caso o Municipio disponha de local apropriado para a guarda e 
conservag白o dos produtos apreendidos, estes fica伯o nas depend白ncias do 
munic『pio, por n白o mais do que 90 (noventa) dias; 

b) no caso de impossibilidade, por parte do Municipio, de satisfazer a alinea 
imediatamente anterior, o propriet白rio ficar白 como fiel deposit白rio, nos termos do Art. 
640 do C6digo civil, de 2002 e demais legisla96es aplic白veis a esta mat6ria. 

c) na hip6tese da al『nea a, do caput deste artigo, ap6s decorrido o prazo de 90 
(noventa) dias, a autoridade sanit白ria: 

I . far白  fazer o descarte adequado, caso o produto esteja impr6prios para o 
consumo humano;ou 

2. far白 um termo de transmiss白o de posse para a assist白ncia social, nos 
termos do artigo II desta Lei. 

IV-apreens白o de animais, nos termos e condi96es das alineas a e b do inciso 
Ill deste artigo; 

V-suspens白o de venda e/ou fabricag白o de produtos, equipamentos, 
utensilios e recipientes; 

'ii -inutilizag白o de produtos, equipamentos, utensilios, recipientes, mat白rias-
primas e insumos; 

VII-interdig白o parcial ou total de estabelecimento, se96es, depend白ncias, 
obras, veiculos, utensilios, recipientes, m白quinas, produtos e equipamentos; 

VIII-suspens白o e/ou proibi頭o de propaganda e/ou publicidade; 

IX-cancelamento da Licena Sanit白ria Municipal; 

X-lmposi頭o de mensagem retificadora; 
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Xl ・ cancelamento da notifica弾o de produto alimentfcio, 

§10, Aplicada a penalidade de Inutiliza頭o, o Infrator dever白 cumprトla, arcando 
com seus custos, no prazo determinado pela autoridade sanit白ria， 旧speitando a 
legisla頭o e apresentando o respectivo comprovante. 

§20. Aplicada a penalidade de inte川1頭o, essa viger自 at6 que o infrator cumpra 
as medidas exlgidas pela legislaメo sanit白ria, solicite a realiza頭o de nova inspe頭o 
sanit自ria e que a autorid日de julgadora se manねste sobre o pleito de desinterdigao de 
maneira fundamentada. 

Art. 17.. A pena de multa consiste no pagamento em moeda corrente no胆a, 
vani白vel segundo a classifica 自o das i可ra96es constantes do art. 18, conforme os 
seguintes limites: 

1 ・ nas infra96es leves, de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais); 

II ・ nas infra96es graves, de R$ 4.001,00 (quatro mil e um reais) a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais); 

川－ nas infra96es gravissimas, de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais) a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Par白grafo ロnico-As multas previstas neste artigo ser白o aplicadas em dobro 
em caso de reincid白ncia e reincid6ncia especfica. 

Art, 180. Para imposi弾o da pena e a sua graduag自o, a autoridade sani伯ria 
levar白 em conta: 

1 ・ as circunst台ncias atenuantes e agravantes; 

II-a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequ白ncias para a saロde 
pロblica; 

川－ os antecedentes do autuado quanto ao descumpnimento da legisla頭o 
sanit白ria; 

IV ・ a capacidade econ6mica do autuado;e 

V-os principios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
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Pa伯arafo a nico -Havendo concurso de circunst白ncias atenuantes e 
agravantes, a autoridade sanit白ria leva伯  em considera頭o as que 5則am 
preponderantes. 

Art. 190. S白o circunst白ncias atenuantes, entre outra, prevista nesta Lei 

5白o: I-ser prim白rio o autuado; 

II-n白o ter sido a ag白o do autuado fundamental para a ocor噂ncia do evento;e 

川－ procurar o autuado, espontaneamente, durante o processo administrativo 
sanit白rio, reparar ou minorar as consequ白ncias do ato lesivo さ saGde pablica que lhe 
foi imputado. 

Par白grafo G nico・ Considera-se, para efeito desta Lei, infrator prim白rio a pessoa 
fisica ou juridica que n白o tiver sido condenada em processo administrativo sanitario 
nos 5 (cinco) anos anteriores 白 pr白tica da in佃頭o em julgamento. 

Art. 200. S白o circunst白ncias agravantes: 

1-Ser o autuado reincidente; 

II －恥r o autuado cometido a infra弾o para obter vantagem pecuni白ria 
decorrente de a弾o ou omiss白o em desrespeito 白 Iegislag白o sanit白ria; 

川－ ter o autuado coagido outrem para a execu頭o material da iげrag白o; 

IV -Tera infrag白o consequ白ncias calam itosas 白 saUde pUblica; 

V -Ter o autuado deixado de adotar provid白ncias de sua responsabilidade para 
evitar ou sanar a situa頭o que caracterizou a infra弾o; 

'A-Ter o autuado agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou m白-f; 

VII-ter o autuado praticado a infrag白o que envolva a produ頭o em la円a 
escala. 

Art. 210. As infra90es sanit白rias classificam-se em: 

1-Leves, quando o autuado for beneficiado por circunst白ncia atenuante; 

II-Graves, quando for verげicada uma circunst白ncia agravante; 

川－ gravissim as: 
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a) quando existirem duas ou mais circunstancias agravantes; 

b) quando a infra頭o tiver consequ白ncias danosas 白 sa白de pUblica;e 

c) quando ocorrer reincid白ncia espec什ica. 

Pa伯grafo ロnico. Considera-se reincid白ncia especfica a repeti頭o pelo 
autuado da mesma in什a頭o pela qual 」白 foi condenado. 

Art. 220. Na aplicag白o da penalidade de multa, a capacidade econ6mica do 
infrator se伯 observada dentro dos limites de natureza financeira correspondente 白  
classificag白o da in舶9白o sanit白ria prevista no artigo 17 desta Lei. 

Art. 230. As multas impostas em ra舶o da infra 白o sanit白ria sofre白o redu頭。  
de 20% (vinte por cento), caso o pagamento seja efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, 
contados da data em que o in什ator for notificado da decis白o que lhe imputou a referida 
penalidade. 

Art 240. 0 pagamento da multa, em qualquer circunst白ncia, implicar白 a 
desist白ncia t白cita de recurso em rela頭o a sua aplica弾o, permanecendo o processo 
administrativo em relag白。  白s demais penalidades eventualmente aplicadas 
cum ulativamente. 

Art 250. Quando aplicada pena de multa e n白o ocorrer o seu pagamento ou 
interposi頭o de recurso, a decis白o ser白 publicada nos meios oficiais e, em seguida, o 
infrator se伯notificado para recolh白－la no prazo de 30 (trinta) dias, na forma da alinea 
a do inciso I do artigo 89, sob pena de cobrana judicial. 

Art. 260. Nos casos de risco sanit白rio iminente, a autoridade sanit白ria pode伯  
determinar de imediato, sem a necessidade de pr白via manifesta頭o do interessado, 
a apreens白o e interdi頭o de produtos, equipamentos, utensilios, recipientes, 
mat6rias-primas, insumos, estabelecimentos, se96es, depend白ncias, obras, ve『culos, 
m白quinas, assim como a suspens白o de vendas, atividades e outras provid白ncias 
acauteladoras, as quais n白o configurar白o aplica 白o de penalidade sanit白ria, mas sim 
o regular exercicio das prerrogativas da administrag白o pUblica. 

§1 0. Concomitante 白  s medidas acauteladoras previstas no caput deste artigo, 
a autoridade sanit白ria dever白 lavrar auto de infrag白o. 

§20. As medidas acauteladoras previstas neste artigo durar白o no m白ximo 90 
(noventa) dias. 
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CAPITULO 川  

DAS INFRAgOES SANITRIAS 

Art. 270. Construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do territ6rio 
municipal, laborat6rios de produ頭o de medicamentos, drogas, insumos, cosm飢icos, 
produtos de higiene, die伯ticos, produtos para a saade, ou quaisquer outros 
estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, 
embalagens, saneantes e demais produtos que interessem a saロde pUblica, sem 
registro, licena sanit白ria, autorizag白o do Org白o sanit白rio competente ou contrariando 
as normas legais pertinentes: 

Pena -advert白ncia, apreens白o de produtos, equipamentos, utensilios, 
recipientes e mat6rias-primas ou 	inte川ic白o de estabelecimento, se96es, 
depend6ncias, obras, veiculos, utensilios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de licen卿sanit白ria e/ou multa. 

Art. 280. Construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas加  
saロde, clinicas em geral, casas de repouso, servios ou unidades de saロde, 
estabelecimentos ou organiza96es afins, que se dediquem 白 promo頭o， 白 prote頭oe 
白 recupera弾o da saade, sem licen卿 sanit白ria, autoriza頭o do Org白o sanit白rio 
competente ou contrariando normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena-advertencia, apreens白o de produtos, equipamentos, utensilios, 
recipientes e mat6rias-primas ou inte川igao de estabelecimento, se96es, 

depend白ncias, obras, veiculos, utensilios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 290. Instalar ou manter em funcionamento consult6rios m白dicos, 
odontol6gicos e estabelecimentos de pesquisas clinicas, clinicas de hemodi白lise, 
servios hemoter白picos, bancos de leite humano, de olhos e estabelecimentos de 
atividades afins, institutos de esteticismo, gin白stica, fisioterapia e de recupera頭o, 
balne白rios, est白ncias hidrominerais, termais, de repouso, e cong6neres, gabinetes 

ou servios que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raios X, subst白ncias 
radioativas, ou radia頭es ion izantes e outras, laborat6rios, oficinas e servigos de 6 tica, 
de aparelhos ou materiais 6 ticos, de pr6tese dent白ria, de aparelhos ou materiais para 
uso odontol6gico, sem licena sanit白ria, autorizag白o do Org白o sanit白rio competente 
ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena -advert白ncia, apreens白o de produtos, equipamentos, utensilios, 
recipientes e mat6rias-primas ou interdig白o de estabelecimento, se96es, 
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depend白ncias, obras, veiculos, utensilios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 300. Explorar atividades comerciais, industriais, ou filantrpicas 
relacionadas白 saUde, com ou sem a participa弾o de agentes que exeram profisses 
ou ocupaゆes t白cnicas e auxiliares relacionadas com a saUde, sem licena sanit白ria, 
autoriza頭o do Org白o sanit白rio competente ou contrariando o disposto nas demais 
normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena -advert白ncia, apreens白o de produtos, equipamentos, utensilios, 
recipientes e mat白rias-primas ou interdig白o de estabelecimento, se96es, 
depend白ncias, obras, velculos, utensilios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 31 0. Extrair, produzir, fabricar, transformar, reutilizar, preparar, manipular, 
purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, 
transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos alimenticios, 
medicamentos, drogas, insumos farmacuticos, produtos diet白ticos, de higiene, 
cosm白ticos, produtos para a saUde, embalagens, recipientes, saneantes, utensilios e 
aparelhos que interessem 白 saade pロblica ou individual, sem registro, licena 
sanit白ria, autoriza頭o do Org百o sanit白rio competente ou contrariando o disposto na 
legisla頭o sanit白ria pertinente: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e inutiliza頭o de produtos, equipamentos, 
utensilios, embalagens, recipientes e mat白rias-primas ou interdi頭o de 
estabelecimento, se96es, depend白ncias, obras, veiculos, utensllios, recipientes, 
produtos e equipamentos, cancelamento de licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 320. Fazer veicular propaganda de produtos e servigos sujeitos白 vigil白ncia 
sanit白ria contrariando o disposto na legisla弾o sanit白ria pertinente: 

Pena -advert白ncia, proibi頭o de propaganda, suspens白o de venda, imposi頭o 
de mensagem retificadora, suspens白o de propaganda e publicidade e/ou muiね．  

Art. 330. Deixar, aquele que tiver o dever legal de faz白-lo, de notificar doena 
ou zoonose transmissivel ao homem, de acordo com o que disponham as normas 
legais ou regulamentares vigentes: 

Pena -advert白ncia e/ou multa. 

Art. 340. Impedir ou dificultar a aplica頭o de medidas sanit白rias relativas 白S 
doenas transmissIveis, zoonoses e quaisquer outras, al白m do sacrificio de animais 
dom6sticos considerados perigosos pelas autoridades sanit白rias: 

Pena -advert白ncia e/ou multa. 
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Art. 350. Reter atestado de vacina弾o obrigat6ria, deixar de execu伯r, dificultar 
ou opor-se 白 execu頭o de medidas sanit白rias que visem 白 preven頭o de doen卿S 
transmissiveis e sua dissemina頭o， 白 preservag白oe 白 manuten頭o da saade: 

Pena -advert白ncia, interdig白o de estabelecimento, se96es, depend白ncias, 
utensilios, recipientes, produtos e equipamentos, cancelamento de licena sanit白ria 
e/ou multa. 

Art. 360. Obstar ou dificultar a a頭o fiscalizadora das autoridades sanit白rias 
competentes no exercicio de suas fun96es: 

Pena-adve肥ncia, interdig白o de estabelecimento, se96es, depend白ncias, 
obras, veiculos, utensilios, recipientes, m白quinas, produtos e equipamentos ou 
cancelamento de licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 370. Aviar receita em desacordo com prescri96es m白dicas ou 
determina頭o expressa em lei e normas r叩u lamentares: 

Pena-adve心ncia, interdi頭o de estabelecimento, cancelamento da licena 
sanit白ria e/ou multa. 

Art. 380. Fornecer, vender ou praticar atos de com6rcio em rela頭oa 
medicamentos, drogas e produtos para a saUde cuja venda e uso dependam de 
prescri頭om白dica, sem observ白ncia dessa exig白ncia e contrariando as normas legais 
e regulamentares: 

Pena -advert白ncia, interdi頭o de estabelecimento, cancelamento da licen卵  
sanit白ria e/ou multa. 

Art. 390. Retirar ou aplicar sangue, hemocomponentes, hemoderivados, 
proceder a opera96es de plasm aferese, ou desenvolver outras atividades 
hemote伯picos, contrariando normas legais e regulamentares: 

Pena ・・ adve心ncia, interdi頭o de estabelecimento, se96es, depend白ncias, 
veiculos, equipamentos e produtos, inutiliza頭o, cancelamento da licenga sanit白ria 
e/ou multa. 

Art. 400. Exportar sangue e seus derivados, placentas, Org白os, gi白ndulas ou 
horm6nios, bem como quaisquer substancias ou partes do corpo humano, ou utiliz白- 
los contrariando as disposi96es legais e regulamentares: 

Pena ・・ advert白ncia, inte川1弾o de estabelecimento, se96es, depend6ncias, 
veiculos, equipamentos e produtos, inutiliza頭o, cancelamento da licenga sanit白ria 
e/ou multa. 
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Art. 410. Rotular alimentos, produtos alimenticios, bebidas, medicamentos, 
drogas, insumos farmac白uticos, produtos diet白ticos, de higiene, cosm飢icos, 
perfumes, produtos para saGde, saneantes, de corre弾o est白tica e quaisquer outros 
de interesse 白 saUde, contrariando as normas legais e regulamentares: 

Pena-advert6ncia, inte川ic白o, apreens白o e inutiliza頭o e/ou multa. 

Art. 420. Alterar o orocesso de fabricaぬo de produtos sujeitos 白 vigil白ncia 
sanit白ria, modificar os seus componentes basicos, nome, e demais eiementos oDjeto 
do registro, sem a necess白ria autoriza頭o do 6 rg白o sanit白rio competente: 

Pena-advert6ncia, interdig白o, apreens白o e inutiliza頭o, cancelamento da 
licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 430. Reaproveitar vasilhames de saneantes, seus cong白neres e de outros 
produtos nocivos 白 sa白de, no envasilhamento de alimentos, bebidas, re什igerantes, 
produtos diet敏icos, medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosm白ticos, 
perfumes e quaisquer outros de interesse 白 saUde: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e inutiliza頭o, inte司1いo de estabelecimento, 
cancelamento de licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 440. Importar ou exportar, expor白 venda ou entregar ao consumo produtos 
de interesse da saロde cujo prazo de validade tenha se expirado, ou opor-lhes novas 
datas, depois de expirado o prazo: 

Pena-advert6ncia, apreens白o e inutiliza弾o, interdi弾o de estabelecimento, 
cancelamento de licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 450. Produzir, comercializar, embalar, manipular, fracionar produtos 
sujeitos 白 vigil白ncia sanit白ria sem a assist白ncia de respons白vel t白cnico, legalmente 
habilitado. 

Pena -advert白ncia, apreens百o e inutiliza頭o, inte川ic白o de estabelecimento, 
cancelamento de licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 460. Construir， 旧formar ou adequar estabelecimentos sujeitos 白 vigil白ncia 
sanit白ria sem a pr白via aprovag白o do projeto pelo Org白o sanit白rio competente. 

Pena -advert白ncia, interdig白o e/ou multa. 

Art. 470. Utilizar, na prepara 白o de horm6nios, Org白os de animais doentes, 
estafados ou emagrecidos ou que apresentem sinais de decomposi頭o no momento 
de serem manipulados: 
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Pena -advert白ncia, apreens白o e inutiliza頭o, suspens白o de vendas, inte川ic白o 
de estabelecimento, cancelamento de licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 480. Comercializar produtos biol6gicos, imunoter白picos e outros de 
interesse 白 saUde que exijam cuidados especiais de conserva頭o, prepara弾o, 
expedi頭o, ou transporte, sem observ白ncia das condi96es necess白rias 白 sua 
preserva頭o: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e inutiliza頭o, suspens白o de vendas, interdiいo 
de estabelecimento, cancelamento de licen卿sanit白ria e/ou multa. 

Art. 490. Executar servigos de desratiza頭o, desinsetiza頭o, desiげestag白oe 
imunizag白o de ambientes e produtos e/ou aplicar m白todos contrariando as normas 
legais e regulamentares: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e inutiliza頭o, interdi弾o de estabelecimento, 
cancelamento de licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 500. Descumprir normas legais e regulamentares, medidas, formalidades 
e outras exig白ncias sanit白rias relativas ao transporte de produtos sujeitos 白 vigil白ncia 
sanit白ria e de pacientes: 

Pena -advert白ncia, inte川1頭o e/ou multa. 

Art. 510. Descumprir normas legais e regulamentares relativas a im6veis e/ou 
manter condi96es que contribuam para a prolたrag白o de roedores, vetores e animais 
sinantrpicos que possam configurar risco sanit白rio: 

Pena ・・ advert白ncia, interdig白o, cancelamento de licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 520. Exercer profiss6es e ocupa96es relacionadas com a saUde sem a 
necess白ria habilitag白o legal: 

Pena-inte田i 白o, apreens白o e/ou multa. 

Art. 530. Atribuir encargos relacionados com a promo頭o, prote頭o e 
recupera頭o da saUde a pessoas sem a necess白ria habilita頭o legal: 

Pena-interdig白o, apreens白o e/ou multa. 

Art. 540. Proceder a cremag白o de cad白veres, ou utiliz白－los, contrariando as 
normas sanit白rias pertinentes: 

Pena -advert白ncia, interdi頭o e/ou multa. 
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Art. 550. Fraudar, falsificar ou adulterar alimentos, inclusive bebidas, 
medicamentos, drogas, insumos farma瞬uticos, produtos para a saUde, cosm白ticos, 
produtos de higiene, diet白ticos, saneantes e quaisquer outros que interessem 白 saade 
pUblica: 

Pena -advert白ncia, apreensao e inutiliza頭o, suspens白o de venda e/ou 
fabrica頭o do produto, interdi頭o parcial ou total do estabelecimento, cancelamento 
da licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 560. Transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas 白  
prote頭o da sa白de: 

Pena -advert白ncia, apreens白o, inutiliza頭o e/ou interdi頭o do produto, 
suspens白o de venda e/ou fabrica頭o do produto, interdi頭o parcial ou total do 
estabelecimento, cancelamento da licen卿 sanit白ria, proibi頭o de propaganda, 
imposi頭o de mensagem retificadora, suspens白o de propaganda e publicidade e/ou 
multa. 

Art. 570v Produzir, comercializar ou entregar ao consumo humano sal refinado, 
moido ou granulado, que n白o contenha iodo na proporao estabelecida pelo 6円白o 
competente: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e interdi頭o do produto, suspens白o de venda 
e/ou fabrica弾o do produto, inte川1頭o parcial ou total do estabelecimento, 
cancelamento da licenga sanit白ria elou multa. 

Art. 580. Descumprir atos emanados das autoridades sanit白rias competentes, 
visando 白 aplica弾o das normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena -advert白ncia, apreens白o, inutiliza頭o e/ou interdi頭o do produto, 
suspens白o de venda e/ou fabrica頭o do produto, interdi頭o parcial ou total do 
estabelecimento, cancelamento da licena sanit白ria, proibig白o de propaganda, 
imposi頭o de mensagem retificadora, suspens白o de propaganda e publicidade e/ou 
multa. 

Art. 590V Descumprir normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, 
outras exig白ncias sanit白rias relacionadas a importa頭o ou exporta頭o de mat白rias-
primas ou produtos sujeitos 白 vigil白ncia sanit白ria: 

Pena -advert白ncia, apreens白o, inutilizag白o, interdig白o parcial ou total do 
estabelecimento, cancelamento da licenga sanit白ria, e/ou multa. 

Art. 600. Descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, 
formalidades, outras exig6ncias sanit白rias relacionadas a estabelecimentos e boas 
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pr白ticas de fabrica頭o de mat白rias-primas e de produtos sujeitos 白 vigil白ncia 
sanit白ria: 

Pena -advert白ncia, apreens白o, inutilizag白o, interdig白o, cancelamento da 
licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 610. Proceder a qualquer mudana de estabelecimento de armazenagem 
de produtos, mat6rias-primas, insumos, equipamentos, produtos para a sa白de e 
quaisquer outros sob interdig白o, sem autorizag白o do org白o sanit白rio competente: 

Pena -advert白ncia, apreens白o, inutilizag白o, interdig白o, cancelamento da 
licenga sanit白ria e/ou multa. 

Art. 620. Proceder 白 comercializa頭o de produtos, mat白rias-primas, insumos, 
equipamentos, produtos para a saUde e quaisquer outros sob interdi弾o: 

Pena -advert白ncia, apreens白o, inutiliza頭o, inte川1頭o, cancelamento da 
licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 630.Deixar de garantir, em estabelecimentos destinados 白 armazenagem 
e/ou distribui頭o de produtos sujeitos 白 vigil白ncia sanit白ria, a manuten頭o dos 
padr6es de identidade e qualidade de produtos, mat白rias-primas, insumos, 
equipamentos, produtos para a saUde e quaisquer outros sob inte川1頭o, aguardando 
inspe頭o fisica ou a realizag白odedilig白ncias requeridas pelas autoridades sanit白rias 
competentes: 

Pena -advert白ncia, apreensao, inutiliza頭o, interdig白o, cancelamento da 
licen卿sanit白ria e/ou multa. 

Art. 640. Deixar de comunicar ao Org白o de vigil白ncia sanit白ria competente a 
interrup頭o, suspens白o ou redug百o da fabrica頭o ou da distribui頭o dos 

medicamentos de tarja vermelha, de uso continuado ou essencial 白 saUde do 
individuo, ou de tarja preta, provocando o desabastecimento do mercado: 

Pena -advert白ncia, interdi頭o total ou parcial do estabelecimento, 
cancelamento da licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 650.Contribuir para que a poluig白o da 白gua e do ar atinja nfveis ou 
categorias de qualidade inferior aos previstos nas normas legais e regulamentares: 

Pena -advert白ncia, interdig白o, cancelamento da licena sani伯ria e/ou multa. 
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Art. 660. Emitir ou despejar efluente ou residuos s6lidos, liquidos ou gasosos, 
causadores de degrada頭o ambiental, em desacordo com o estabelecido em normas 
legais e regulamentares: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e inutiliza頭o, interdi弾o, cancelamento da 
licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 670. Causar poluig白o hidrica que leve 白 interrup弾o do abastecimento 
pUblico de 白gua, em raz白o de atividade sujeita 白 vigilancia sanit白ria: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e inutilizag白o, interdig白o, cancelamento da 
licena sanit白ria e/ou multa. 

Art. 680. Causar polui頭o atmos伯rica que provoque a retirada, ainda que 
moment白flea, de habitantes, em raz白o de atividade sujeita a vigil白ncia sanit白ria: 

Pena-advert6ncia, apreens白o e inutilizag白o, interdi頭o, cancelamento da 
licen卿sanit白ria e/ou multa. 

Art. 690.Causar polui頭o do solo, tornando白rea u巾ana ou rural impめpria para 
ocupa弾o, em raz白o de atividade sujeita 白 vigil白ncia sanit白ria: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e inutiliza頭o, interdi頭o, cancelamento da 
I icen卿sanit白ria e/ou multa. 

Art. 700. Utilizar ou aplicar defensivos agricolas ou agrot6xicos, contrariando 
as normas legais e regulamentares e/ou as restri96es constantes do registro do 
produto: 

Pena -advert白ncia, apreens白o e inutilizag白o, interdig白o e/ou multa. 

Art,710. As infra96es 白5 disposi96es legais e regulamentares de 0川em 
sanit白ria prescrevem em 05(cinco)anos. 

Pa伯grafo ロnico-a prescri頭o interrompe-se pela notifica頭o, ou outro ato da 
autoridade competente, que objetive a sua apurag白o e consequente imposig白o de 
pena. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 
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TITULO川  

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR CAPITULO I 

DAS DISPOSIgOES GERAIS 

Art. 720. 0 processo administrativo sanit白rio 6 destinado a apurar a 
・ responsabilidade por infra96es das disposi96es desta Lei e demais normas legais e 

regulamentares destinadas白 prom og白o， 白 p rote頭oe白 recupera 白o da saUde, sendo 
iniciado com a lavratura de auto de infrag白o, assegurando-se ao autuado o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contradit6rio, observado o rito e os prazos 
estabelecidos nesta Lei. 

Art. 730. Constatada a infrag白o sanit白ria, a autoridade sanit白ria, no exercIcio 
da a頭o fiscalizadora, lavrar白, no local em que essa for verificada ou na sede da 
vigil白ncia sanit白ria, o auto de infrag白o sanit白ria, o qual deve伯conter: 

1-Nome do autuado ou respons白vel, seu domic【lio e resid白ncia, bem como 
outros elementos necess白rios 白 sua qualifica頭o e identidade civil; 

II-local, data e hora da verifica頭o da infra頭o; 

川－ descri頭o da infra弾o e meng白o do dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido; 

IV-Penalidade a que est白  sujeito o autuado e o respectivo preceito legal que 
autoriza sua imposi戸o; 

V -Ci白ncia, pelo autuado, de que responder白 pelo fato constatado em 
processo administrativo sanit白rio; 

VI-Assinatura do servidor autuante; 

VII-assinatura do autuado, ou na sua aus白ncia ou recusa, men弾o pelo 
servidor autuante, e a assinatura de duas testemunhas, quando poss『vel; 

V川－ prazo de 15 (quinze) dias para apresentag白o de defesa ou de 
impugnag白o do auto de infra頭o. 

§10. Ao autuado 白 facultada vista ao processo a qualquer tempo, no org台。  
sanit白rio, podendo requerer, a suas expensas, sendo estas creditadas no Fundo 
Municipal de SaGde, c6pias das peas que instruem o feito. 
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§20-. Quando, apesar da lavratura do auto de infrag白o, subsistir, ainda, para o 
autuado, obriga頭o a cumprir, dever白  o mesmo ser notificado para cumprimento no 
prazo de at6 30 (trinta) dias. 

§30. 0 prazo previsto no par白grafo imediatamente anterior pode伯 ser 
prorrogado, em casos excepcionais, por no m白ximo mais 90 (noven伯） dias, acrit白rio 
da autoridade sanit白ria, considerado o risco sanit白rio, caso seja requerido pelo 
interessado, at6 10 (dez) dias antes do t白rmino do prazo inicialmente concedido e 
desde que devidamente fundamentado. 

§40. 0 servidor autuante 白 respons白vel pelas declara96es e informa96es 
langadas no auto de i叶rag白o e no termo de notificagao, sujeitando-se a san96es 
disciplinares em caso de falsidade ou omiss白o dolosa. 

Art. 740. A ci白ncia da lavratura de auto de infrag白o, de decis6es prolatadas 
e/ou de qualquer comunica頭o a respeito de processo administrativo sanit白rio dar-se- 
白 por uma das seguintes formas: 

1 -Ci白ncia direta ao inspecionado, autuado, mandat白rio, empregado ou 
preposto, provada com sua assinatura ou, no caso de recusa, sua men戸o pela 
autoridade sanit白ria que efetuou o ato; 

li-Carta registrada com aviso de recebimento; 

Ill-edital publicado na imprensa oficial. 

Par自grafo U nico-Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente 
ao interessado, e frustrado o seu conhecimento por carta registrada, este dever白  ser 
cientificado por meio de edital, publicado uma vez na imprensa oficial, considerando-
se efetiva a ci6ncia ap6s 5 (cinco) dias da sua publica頭o. 

Art. 750. Para os fins desta Lei contar-se-白o os prazos excluindo-se o dia do 
comeo e incluindo-se o dia do vencimento. 

§10. Os prazos somente comeam a correr no primeiro dia U til ap6s a ci白ncia 
do autuado. 

§20. Considera-se prorrogado o prazo ate o primeiro dia U til se o vencimento 
cair em feriado ou em dia n白。ロtil, devendo ser observado pelo autuado o hor白rio de 
funcionamento do Org白o competente. 
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CAPITULO II 

DA ANALISE FISCAL 

Art. 760. Compete a autoridade sanit白ria realizar de forma programada ou, 
quando necess白ria, a coleta de amostra de insumos, mat白rias primas, aditivos, 
coadjuvantes, recipientes, equipamentos, utensflios, embalagens, subst白ncias e 
produtos de interesse da saUde, para efeito de an白lise fiscal. 

Par白grafo U nico-Sempre que houver suspeita de risco 白 saUde, a coleta de 
amostra para an白lise fiscal dever白 ser procedida com interdig白o cautelar do lote ou 
partida encontrada. 

Art. 770. A coleta de amostra para fins de an白lise fiscal dever白 ser realizada 
mediante a lavratura do termo de coleta de amostra e do termo de interdi頭o, quando 
for o caso, dividida em tr白s inv6lucros, inviol白veis, conservados adequadamente, de 
forma a assegurar a sua autenticidade e caracteristicas originais, sendo uma delas 
entregue ao detentor ou respons白vel, a fim de servir como contraprova e as duas 
outras imediatamente encaminhadas ao laborat6rio oficial para realiza頭o das 
an白lises. 

§l0. Se a natureza ou quantidade n白o permitir a coleta de amostra em 
triplicata, dever白 ser colhida amostra U nica e encaminhada ao laborat6rio面dai para 
a realiza頭o de an白lise fiscal na presen卿 do detentor ou fabricante do insumo, 
mat白ria prima, aditivo, coadjuvante, recipiente, equipamento, utensilio, embalagem, 
subst白ncia ou produto de interesse 白 saUde, n白o cabendo, neste caso, pericia de 
contraprova. 

§20. Na hiptese prevista no par白grafo anterior, se estiverem ausentes as 
pessoas ali mencionadas, deve伯o ser convocadas duas testemunhas para 
presenciar a an白lise. 

§30. Em produtos destinados ao uso ou consumo humanos, quando forem 
constatadas pela autoridade sanit白ria irregularidades ou falhas no acondicionamento 
ou embalagem, armazenamento, transporte， めtubo, registro, prazo de validade, venda 
ou exposig白o a venda que n百o atenderem 白s normas legais regulamentares e demais 
normas sanit白rias, manifestamente deteriorados ou alterados, de tal forma que se 
justifique consider白-los, desde logo, imprprios para o consumo, fica dispensada a 
coleta de amostras, lavrando-se o auto de infra頭o e termos respectivos. 

Praga 25 de Novembro一 NO 133一Centro一Malhador/SE一CNPJ 13.104.757/0001-77 
Telefone: (79) 3442-1014 



編  「一  ．I II山り  

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR 

GABINETE DO PREFEITO 

§40. Aplica-Se o disposto no par白grafo anterior, 白s embalagens, aos 
equipamentos e utensilios, quando n白o passiveis de correg白o imediata e eficaz contra 
os danos que possam causar 白 saade pUblica. 

§50. A coleta de amostras para an自lise fiscal se far白 sem a remunera頭o do 
comerciante ou produtor pelo produto ou substancia coletada. 

Art. 780. Quando a an白uise fiscal concluir pela condenag白o dos insumos, 
mat6rias primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, equipamentos, utens『lios, 
embalagens, subst白ncias e produtos de interesse da saロde, a autoridade sanit白ria 
dever白notificar o respons白vel para apresentar ao Org白o de vigil白ncia sanit白ria, defesa 
escrita ou requerer pericia de contraprova, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 
notifica弾o acerca do resultado do laudo da an白Use fiscal inicial. 

§10. 0 laudo analitico condenat6rio ser白 considerado definitivo quando n白。  
houver apresenta弾o da defesa ou solicita頭o de per『cia de contraprova, pelo 
respons白vel ou detentor, no prazo de 10 (dez) dias. 

§20. No caso de requerimento de per【cia de contraprova o respons白vet dever白  
apresentar a amostra em seu poder e indicar o seu pr6prio perito, devidamente 
habilitado e com conhecimento t白cnico na 白rea respectiva. 

§30. A pericia de contraprova n白o ser白 efetuada se houver indicios de 
alterag白o e/ou viola頭o da amostra em poder do detentor, prevalecendo, nesta 
hip6tese, o laudo da an白lise fiscal inicial como definitivo. 

§40. Da pericia de contraprova ser白  lavrada ata circunstanciada, datada e 
assinada por todos os participantes, cuja uma via integra伯 o processo de an白lise 
fiscal, e conte伯 os quesitos formulados pelos peritos. 

§50. Havendo diverg白ncia entre os resultados da an白lise fiscal inicial e da 
pericia de contraprova o respons白vet poder白 apresentar recurso 白 autoridade 
superior, no prazo de 10 (dez) dias, o qual determina伯 novo exame pericial a ser 
realizado na segunda amostra em poder do laborat6rio oficial, cujo resultado se伯  
definitivo. 

Art. 790. N白o sendo comprovada a infra頭o objeto de apura頭o, por meio de 
an白lise fiscal ou contraprova, e sendo a subst白ncia ou produto, equipamentos ou 
utensilios considerados n白o prejudiciais a saade pロblica, a autoridade sanit白ria 
lavra伯notifica頭o liberando-o e determinando o arquivamento do processo. 

Art. 800. 0 resultado definitivo da an白uise condenat6ria de subst白ncias ou 
produtos de interesse da saロde, oriundos de unidade federativa diversa, se危  
obrigatoriamente comunicado aos Org白os de vigi！白ncia sanit白ria federal, estadual e 
m unicipat correspondente. 
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Art. 810. Quando resultar da an白uise fiscal que subst白ncia, produto, 
equipamento, utensilios, embalagem s白o impr6prios para o consumo, ser白。  
obrigat6rias a sua apreens白o e inutilizag白o, bem como a interdi頭o do 
estabelecimento, se necess白ria, lavrando-se os autos e termos respectivos. 

CAPITULO 川  

DO PROCEDIMENTO 

Art. 820. Adotar-se－白 o rito previsto nesta sec白。白s infra96es sanit白rias 
previstas nesta Lei. 

Art. 830. 0 autuado ter白  o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa 
ou impugnag白o, contados da ci白ncia do auto de infrag白o. 

Par白grafo ロnico-Apresentada defesa ou impugnag白o, os autos do processo 
administrativo sanit白rio se伯o remetidos ao servidor autuante, o qual ter白 o prazo de 
10 (dez) dias para se manifestar, seguindo os autos conclusos para decis白o do 
superior imediato. 

Art. 840. Ap6s analisar a defesa, a manifestag白o do servidor autuante e os 
documentos que constam dos autos, o superior imediato decidi伯  
fundamentadamente no prazo de 10 (dez) dias, do recebimento do processo 
administrativo sanit白rio. 

§10. A decis白o de primeira instancia ser白 fundamentada em relat6rio 
circunstanciado， 白 vista dos elementos contidos nos autos, podendo confirmar ou n白。  
a exist6ncia da infra頭o sanit白ria. 

§20. A decis白o que n白o confirmar a exist6ncia da in什ag白o sanit白ria implica伯  
arquivamento do respectivo processo administrativo sanit白rio, devendo essa decis白。  
obrigatoriamente ser publicada nos meios oficiais. 

§30. A decis白o que confirmar a exist白ncia da in什a頭o sanit白ria fixa伯 a 
penalidade aplicada ao autuado. 

§40. As eventuais inexatid6es materiais que se encontrem na decis白o, 
ocasionadas por erros de grafia ou de c白Iculo, poder白o ser corrigidas por parte da 
autoridade julgadora. 

Art. 850. Decidida a aplicag白o da penalidade, o autuado poder白 interpor 
recurso, em face da decis白o de primeira inst白ncia， 白 mesma autoridade prolatora. 

§10. 0 recurso previsto no caput deve伯 ser interposto no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da ci白ncia da decis白o de primeira inst白ncia. 
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§20. 0 recurso ter白  efeito suspensivo relativamente ao pagamento da 
penalidade pecuni白ria eventualmente aplicada, n白o impedindo a imediata 
exigibilidade do cumprimento da obriga頭o subsistente na forma do disposto nos§§ 
20 e 3a do art, 73 desta Lei. 

Art. 860. Ap6s analisar o recurso interposto e os demais elementos cons伯ntes 
no respectivo processo administrativo sanit白rio, a autoridade superior decidi伯  
fundamentadamente no prazo de 10 (dez) dias. 

§10. A decis白o de segunda inst白ncia ser白 fundamentada em relat6rio 
circunstanciado,a vista dos elementos contidos nos autos, podendo confirmar ou nao 
a exist白ncia da infra頭o sanit白ria. 

§20. A decis白o que n白o confirmar a exist6ncia da in什agao sanit白ria implicar白  
o arquivamento do respectivo processo administrativo sanit白rio, devendo essa 
decisao obrigatoriamente ser publicada nos meios oficiais. 

§30. A decis白o de segunda Inst白ncia que confirmar a exist白ncia da in什a頭o 
sanit白ria fixar白 a penalidade aplicada ao autuado. 

§40 As eventuais inexatid6es materiais que se encontrem na decis白o, 
ocasionadas por erros de grafia ou de舶Iculo, poder白o ser corrig idas por parte da 
autoridade julgadora. 

Art. 870. Decidida a aplicag白o da penalidade, o autuado poder白 interpor 
recurso, em face da decis白o de segunda inst白ncia， 白 autoridade superior dentro da 
mesma esfera governamental do 6 rg白o de vigil白ncia sanit白ria. 

§10. 0 recurso previsto no caput dever白  ser interposto no prazo de 20 (vinte) 
dias, contados da ci白ncia da decis白o de segunda inst白ncia. 

§20. 0 recurso ter白  efeito suspensivo relativamente ao pagamento da 
penalidade pecuni白ria eventualmente aplicada, n白o impedindo a imediata 
exigibilidade do cumprimento da obriga頭o subsistente na forma do disposto nos§20 
e 30 do art. 73 desta Lei. 

Art. 880. Ap6s analisar o recurso interposto e os demais elementos constantes 
no respectivo processo administrativo sanit白rio, a autoridade superior decidi伯  
fundamentadamente no prazo de 10 (dez) dias. 

§10. A decis白o de terceira inst白ncia 白 irrecorrivel e ser白 fundamentada em 
relat6rio circunstanciado， 白 vista dos elementos contidos nos autos, podendo 
confirmar ou n白o a exis伯ncia da infra弾o sanit白ria. 
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§20. A decis白o que n白o confirmar a exist白ncia da infrag白o sanit白ria implicar白  
no arquivamento do respectivo processo administrativo sanit白rio, devendo a mesma 
obrigatoriamente ser publicada nos meios oficiais. 

§30. A decis白o que confirmar a exist白ncia da infra頭o sanit白ria ensejar白。  
cumprimento da penalidade aplicada ao in什ator pela decis白o de segunda inst白ncia. 

§40. As eventuais inexatid6es materiais que se encontrem na decis白o 
ocasionadas por erros de escrita ou de c白Iculo poder白o ser corrig idas por parte da 
autoridade julgadora. 

CAPITULO IV 

DO CUMPRIMENTO DAS DECIS6ES 

Art. 890. As decis6es n白o pass『veis de recurso ser白o obrigatoriamente 
publicadas nos meios oficiais para fins de publicidade e de efi頭cia, sendo cumpridas 
na forma abaixo: 

1-Penalidade de multa: 

a) o infrator ser白  notificado para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da notificag白o, sendo o valor arrecadado creditado ao Fundo 
Municipal de Saロde, revertido exclusivamente para o Servigo Municipal de Vigilancia 
Sanit白ria e gratifica96es, sob o controle social do Conselho Municipal de SaUde; 

b) o n白o recolhimento da multa, dentro do prazo fixado na alinea anterior, 
implicar白 a sua inscrig白o na divida ativa do municipio, para fins de cobranga judicial, 
na forma da legisla頭o pertinente, sendo o valor obtido exclusivamente nas a96es de 
vigil白ncia sanit白ria. 

II-Penalidade de apreens白o e inutiliza頭o: 

a) os insumos, mat白rias primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, 
equipamentos, utensilios, embalagens, subs伯ncias e produtos de interesse da saade 
ser白o apreendidos e inutilizados em todo o municipio, comunicando, quando 
necess白rio, ao org白o estadual de vigil白ncia sanit白ria e 白 Ag白ncia Nacional de 
Vigilancia Sanit白ria. 

Ill-Penalidade de suspens白o de venda: 

a) o dirigente de vigilancia sanit白ria publicar白  portaria determinando a 
suspens白o da venda do produto, comunicando, quando necess白rio, ao 6円白。  
estadual de vigil白ncia sanit白ria e 白 Ag白ncia Nacional de Vigil白ncia Sanit白ria. 

lv-Penalidade de cancelamento da licena sanit白ria: 
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a) o dirigente de vigil白ncia sanit白ria publicar白  portaria determinando o 
cancelamento da licena sanit白ria e cancelamento da notificag白o de produto 
alimenticio, comunicando, quando necess白rio, ao Org白o estadual de vigilancia 
sanit白ria e白 Ag白ncia Nacional de Vigilancia Sanit白ria; 

V-Penalidade de cancelamento da notifica頭o de produto alimenticio: 

a) o dirigente de vigil白nciasanit白ria publica伯  portaria determinando o 
cancelamento da notificag白o de produto alimenticio, comunicando, quando 
necess白rio, ao Org白o estadual de vigil白ncia sanit白ria e 白 Ag6ncia Nacional 
de Vigil合ncia Sanit白ria; 

VI-Outras penalidades previstas nesta Lei: 

a) o dirigente de vigil白ncia sanit白ria publicar白  portaria determinando o 
cumprimento da penalidade, comunicando, quando necess白rio, ao Org白o estadual 
de vigil白ncia sanit白ria e白 Ag白ncia Nacional de Vigil白ncia Sanit白ria. 

TITULO IV 

DAS DISPOSI90ES FINAIS 

CAPITULO I 

Art. 90*. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal e a Secret白ria Municipal 
de saロde autorizados a regulamentar, por meio de Decreto ou portaria, eventuais 
lacunas ou inexatid白o que existam nesta Lei. 

Art. 910. Revogam-se as disposi96es em contr白rio. 

Art. 920. Esta lei entrar白 em vigor na data de sua publica 白o. 

Gabinete do Prefeito do Munic『pio de Malhador, Estado de Sergipe, em 23 de 

junho de 2021. 

ビ  

FRA竺ISCOプ参SI傘RAOJO JONIOR 
PreやIWdo Municiplo de Malhador 

Praga 25 de Novembro一No 133一Centro一Malhador/SE一CNPJ 13.104.757/0001-77 
Telefone: (79) 3442-1014 


	Page 1

