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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

ESTADO DA PARAlBA
PROJETO DE LEI N°/WPE 14 DE MARQO DE 2021.

Dispoe sobre a criapao do Servipo

Municipal de Vigilancia Sanitaria e da

outras providencias.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE

SALGADINHO, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribu^oes que lhe s2o

conferidas por lei, faz saber que encaminha para aprecia^ao e discussao da Camara

Municipal de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° - Fica criado o Servi^o Municipal de Vigilancia Sanitaria, no ambito da Secretaria

Municipal de Saude, organizado e disciplinado na forma desta Lei.

Art. 2° - O Servi90 Municipal de Vigilancia Sanitaria compreende afoes capazes de

eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude e de intervir nos problemas sanitarios

decorrentes do meio ambiente, da produ^ao e circulapao de bens e da presta?ao de

servifos de interesse da saude, abrangendo:

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a

saude, compreendidas todas as etapas e processos, da produ?ao ao consumo;

II - o controle da presta?ao de servi^os que se relacionam direta ou indiretamente com a

saude.

§ 1° As a9oes de vigilancia sanitaria de que trata este artigo serao desenvolvidas de acordo

com as diretrizes emanadas da Secretaria da Saude do Estado da Paraiba, Ministerio da

Saude e Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria.

§ 2° Sem prejuizo do disposto no paragrafo anterior, o municipio desenvolvera a9oes no

ambito de suas competencias estabelecidas no art. 200 da Constitu^ao Fj

na Lei Federal n° 8.080/90.
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Art. 3° - 0 municipio devera assegurar toda a infraestrutura para a execugSo das agSes do

Servigo Municipal de Vigilancia Sanitaria previstas nesta lei.

Art. 4° - Sao consideradas autoridades sanitarias para os efeitos desta Lei:

I - os profissionais da equipe municipal de vigilancia sanitaria investidos na fungao

fiscalizadora, na forma do § 1° do art. 5°; e

II-o responsavel pelo Servigo Municipal de Vigilancia Sanitaria.

Paragrafo unico- Para fins de processo administrativo sanitario, o secret&rio municipal

de saude e o prefeito serao considerados autoridades sanitarias.

Art. 5°- A equipe municipal de vigilancia sanitaria, investida de sua fungao fiscalizadora,

sera competente para fazer cumprir as leis e regulamentos sanitarios.

§ 1° - Para o exercicio de suas atividades fiscalizadoras, os referidos profissionais serao

designados mediante portaria do prefeito ou do secretario municipal de saude.

§ 2° - Os profissionais competentes portarao credencial expedida pelo Poder Executivo

Municipal e deverao apresenta-la sempre que estiverem no exercicio de suas fungbes.

§ 3° - Os profissionais acima designados serao considerados, para todos os efeitos,

autoridade sanitaria e exercerao todas as atividades inerentes a fungao de fiscal sanitario,

tais como: inspegao e fiscalizagao sanitaria, lavratura de auto de inffagao sanitaria,

instauragao de processo administrativo sanitario, interdigao cautelar de estabelecimento;

interdigao e apreensao cautelar de produtos; fazer cumprir as penalidades aplicadas pelas

autoridades sanitarias competentes nos processos administrativos sanitarios; e outras

atividades estabelecidas para esse fim.

§ 4° - Os profissionais investidos na fungao fiscalizadora terao poder de policia

administrativa, adotando a legislagSo sanitaria federal, estadual e municipal e as demais

normas que se referem a proteg3o da saude, no que couber. )
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S ^ - As autoridadcs fiscnlizndorns mcncionadas nos incisos I c II do art. 4° dcsia Lei,

qunndo do exercicio dc suas atribui^Ocs, terfto livrc accsso cm todos os locais do

municipio sujeitos ft Icgisla^fto sanitaria,cm qualqucr dia c hora.podcndo utilizar de todos

os meios c cquipamentos necessarios, ficando responsaveis pcla guarda das informa^Oes

sigilosas.

§6° - O ocupante da equipe de vigilancia sanitaria percebera no exercicio de suas

atividades, principalmente no exercicio de combate a epidemias, pandemias ou

assemelhados, a uma gratifica?ao no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),

sem direito a compor a sua remuneragao, quando da sua saida do referido cargo.

§7° - Caso necessario o Secretario de Saude podera convocar os membros da equipe de

vigilancia epidemiologica para fins de auxiliar a equipe de vigilancia sanitaria, fazendo

jus estes dos mesmos poderes,direitos e obriga^oes assegurados a esta.

Art. 6° - As atividades sujeitas as agoes da vigilancia sanitaria ensejarao a cobranga de

Taxa de Vigilancia Sanitaria pelo ServigoMunicipal de Vigilancia Sanitaria.

§ 1° - Os fatos geradores e os respectivos valores da Taxa de Vigilancia Sanitaria serao

definidos em legislagao municipal.

§ 2° - Os valores da Taxa de Vigilancia Sanitaria serao recolhidos aos cofres publicos do

Municipio de Salgadinho, creditados ao Fundo Municipal de Saude, revertidos

exclusivamente para o Servigo Municipal de Vigilancia Sanitaria e sob o controle social

do Conselho Municipal de Saude.

§ 3° - Os estabclecimentos integrantes da administra?ao publica ou por ela instituidos,

sujeitos as a9des de vigilancia sanitaria, estfto isentos do recolhimento da Taxa de

Vigilancia Sanitaria prevista neste artigo,ponim, para que funcionem,devem cumprir as

exigencias contidas nas normas legais e regulamentares, alem ('
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ins a a <? es, aos equipamentos e a aparelhagem adequados e a assistencia
responsabilidade tecnicas.

e

Art. 7° - Os estabelecimentos sujeitos as agoes de vigilancia sanitaria nao poderao

funcionar sem que sejam atendidas cumulativamente as seguintes exigencias:

I - aprescnta?ao de toda a documcntagao inerente a atividade a ser desenvolvida, para

fins de cadastramento;

II - recolhimento do respectivo valor da Taxa de Vigilancia Sanitaria;

III - realiza^ao de inspe^ao sanitdria com parecer favoravel da equipe municipal de

vigilancia sanitaria; e

IV- emissao da Licen^a Sanitaria.

Art. 8° - Na ausencia de norma municipal que disponha sobre infra$5es sanitarias e

penalidades, bem como instaura?ao do devido processo administrativo sanitario, as

autoridades sanitarias previstas no art. 4° da presente lei deverao utilizar de maneira

suplcmentar a Iegisla93o estadual e/ou federal cabivel a cspecie.

Art. 9° - As despesas com a execu93o desta lei correrSo por conta das dotages

or<;amentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 10- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no

prazo de ate 180 dias, a contar da data de sua publica92o.

Art. 11 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica9ao, revogando-se as disposi9oes

em contrario.

Gabinete do Prefeito de Salgadinho - PB, 14 de mar90 de 2021.

Prefeito Constitucional
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JUSTIFICATIVA

Tem o presente Projeto de Lei a finalidade de melhorar a fiscalizaijSo e

ampliar o servifo de fiscalizafao da vigilancia sanitaria do municipio de Salgadinho, no

que tange ao exercicio do Poder de Policia.

Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprova?3o dos vereadores ao

presente projeto de lei.

Gabinete do Prefeito de Salgadinho - PB, 14 de marpo de 2021.

Marcds Antonio Alves
LUf?

Prefeito Constitucional

Digitalizado com CamScanner


