
Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

17 de junho de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: NATULAB LABORATÓRIO S/A
NOTA DE EMPENHO Nº 7.961/2020
CONTRATADA: JOSE DOMINGOS GIMENES ME
NOTA DE EMPENHO Nº 5.908/2020
CONTRATADA: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 8.951/2020
CONTRATADA: PORTAL LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 8151/2020
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 8.155/2020
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
NOTA DE EMPENHO Nº 9979/2020
CONTRATADA: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO 
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
NOTA DE EMPENHO Nº 9981/2020
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 8.155/2020
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo estabelecido, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO PARA ENTREGA
CONTRATADA: COMERCIAL LUCARA EIRELI ME- CNPJ 
19.169.617/0001-63
Empenhos 6297/2020 e 6299/2020, Pedidos 2304/2020 
e 2306/2020, Processo 11312/2019, Pregão Eletrônico 
133/2019. Fica o representante legal desta empresa NOTI-
FICADO PELA PRIMEIRA VEZ para, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, a contar do recebimento desta, entregar o mate-
rial pertinente: 10 unidades de Suporte de CPU, 20 unidades 
Pen Drive 8 GB, em conformidade com o descritivo/espe-
cifi cação dos pedidos; ou, querendo, apresentar defesa no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de Rescisão  
Contratual, sem prejuízo de aplicação das demais penalida-
des previstas no referido processo de compras. SEMAS.
COMUNICADO
1ª NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LAVEBRÁS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.
CONTRATO PRE/0435/19
Considerando informações prestadas pelo DAB diante de 
intercorrências apontadas por Unidades Básicas de Saúde. 
Considerando Anexo I, Termo de Referência, do edital do 
processo licitatório, item 8, 16 e subitem 16.5. Fica a em-
presa notifi cada a prestar esclarecimentos e regularizar o 
serviço no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao pro-
cesso licitatório. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem 
como a suspensão do direito de licitar e contratar com esta 
administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZA-
ÇÃO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Considerando previsão contratual na Cláus. 4ª, itens 4.2.12 
e 4.2.19. Fica a contratada supramencionada NOTIFICA-
DA a APRESENTAR as documentações e comprovantes 
pertinentes, no prazo de 24 horas, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo lici-
tatório, estando a contratada ciente de que a reincidência 
nos atrasos poderão acarretar a aplicação das penalidades 
administrativas. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 

empresa em querendo, apresentar o contraditório, em aten-
dimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM.

DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 44/20
Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços especializados em informá-
tica e correlatos para Secretaria da Saúde Fund. Art. 24, VIII 
e XVI, da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de rescisão amigável do Termo de Convê-
nio - Concessão de Créditos mediante consignação em folha 
de pagamento que entre si celebram o Município de São 
José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda e o Banco do Santander (Brasil) S/A.
OBJETO: O presente Termo de rescisão amigável de convê-
nio tinha como objeto a concessão, aos servidores ativos da 
PREFEITURA, de empréstimos, nas condições aprovadas 
pelo Banco Central, para pagamento através de descontos 
consignados em folha de pagamento.
DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 2020.
BASE LEGAL: Decreto Municipal n° 18.543/20.
EXTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de Convênio - Concessão de Créditos 
mediante consignação em folha de pagamento – Servidores 
Ativos – Administração Direta – que entre si celebram o Mu-
nicípio de São José do Rio Preto, por intermédio da Secre-
taria Municipal da Fazenda e o Banco do Santander (Brasil) 
S/A.
OBJETO: O presente convênio tem como objeto a conces-
são, aos servidores ativos da PREFEITURA, de emprésti-
mos, nas condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, 
para pagamento através de descontos consignados em folha 
de pagamento.
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2020.
BASE LEGAL: Decreto Municipal n° 18.543/20 e Lei Federal 
nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020
ATA Nº 0422/20
CONTRATADA: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Valor 
Unitário – Item 31 – R$5,50 – SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2020
ATA Nº 0423/20
CONTRATADA: GAIOLA LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de locação 
de container - Valores Unitários – Item 01 – R$1.100,00; Item 
02 – R$780,00; Item 03 – R$1.400,00 – SMAA – Antonio 
Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 34/2019
CONTRATO Nº COC/0022/20
COMPROMISSÁRIO: DANTECOLOR TINTAS EIRELI.
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 
36, 37, 38, 39 e 40, quadra 9, localizados no Distrito Dr. 
Carlos Arnaldo e Silva, de propriedade do Município de São 
José do Rio Preto – Semplan – Israel Cestari Júnior - Valor 
Total R$2.260.124,88.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 40/2020
CONTRATO Nº DIL/0015/20
Locador: Ilton A. Machado
OBJETO: Locação de imóvel situado a Rua quatro, n°404, 
Estância Suíça-Nesta, destinado à Unidade Escolar EM Ge-
orgina Atra Hawilla II – Extensão Estância Suíça. Valor total: 
R$81.600,00. SME. Sueli P. A. Costa - Prazo de vigência: 12 
meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
113/2020 – PROCESSO Nº 11.274/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 18/06/2020 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
137/2020 – PROCESSO Nº 11.447/2020 
Objeto: Registro de preços de máscara respiratória purifi -
cadora de ar (N95) para combate ao COVID-19. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 18/06/2020 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 175/2020 – Processo n.º 
11.671/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de carga de oxi-
gênio, acetileno e mistura para solda mig – Departamento de 
Transportes. Secretaria Municipal de Administração. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 05/06/2020, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: 
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA. Item 1 e 
NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA – 
EPP itens 2 e 3. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luís Roberto Thiesi - Secretá-
rio Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 159/2020 – Processo n.º 
11.578/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de 
limpeza. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 29/05/2020, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. ME 
(itens 5 , 8 , 10 , 14 , 15 , 18 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 41), 
ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI (itens 2 , 3 , 6 
, 9 , 11 , 13 , 22 , 23 , 24 , 36), F A GOMES (item 26), FLASH 
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI (item 27), 
LUCIANA COELHO GOMES 35201367836 (itens 38, 39, 
40) e WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP (itens 4 , 7 
, 12 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 37 , 42). Itens 01, 20, 25, 28, 43 
e 44 fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Clea M. M. Bernardelli - Secre-
tária Municipal de Esporte e Lazer.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 205/2020, PROCESSO 11.863/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de sacos de cimento CP 
32 para manutenção da fábrica de artefatos, reforma e cons-
trução de praças e jardins e outros. Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 30/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
MODALIDADE: Pregão eletrônico 187/2020, Processo: 
11759/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos insumos padronizados na REMUME. Secretaria Munici-
pal de Saúde.
Impugnante: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA 
Fica indeferida a impugnação interposta pela empresa, 
mantendo os termos atuais do Edital. Mariana C. Pedroso 
Fernandes --pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 197/2020 – Processo n.º 
11.839/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de compressa de 
gaze e frasco coletor. Secretaria Municipal de Saúde. Ses-
são pública realizada on-line dia 16/06/2020, sendo adjudi-
cados os itens às empresas declaradas vencedoras:  CI-
RÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA (item 3) e ORTOM INDÚSTRIA 
TÊXTIL LTDA. EPP (item 1). O item 2 restou Fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
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HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 145/2020 – Processo n.º 
11.460/2020
Objeto: Contratação de prestação de serviços de treino 
locomotor para atender Ação Judicial. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line dia 20/05/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora:  
Therasuit Fisioterapia Rio Preto - EPP (item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 151/2020 – Processo n.º 
11.517/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de impressos 
diversos para assistência da Secretaria Municipal de Saú-
de. Sessão pública realizada on-line dia 25/05/2020, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras:  
CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELLI EPP ( item 1) e 
FERNANDA CARDOSO MARTINS QUADROS ( itens 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9 e 10). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 160/2020 – Processo n.º 
11.583/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de caixas plás-
ticas e palete4s para a Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line dia 26/05/2020, sendo adju-
dicados os itens às empresas declaradas vencedoras:  GE-
RAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME ( item 1); 
INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME ( item 2) e TIAGO 
DE LIMA DA SILVA ( itens 3, 4 e 5). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.329 DE 16 DE JUNHO DE 2020

READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARIA JOSE-
FINA ZECHINELI FERNANDES, Merendeira, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclu-
são do procedimento administrativo de readaptação e com 
fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. 
OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser re-
adaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, 
devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de Educa-
ção, podendo ser remanejado(a) de acordo com as neces-
sidades da Secretaria através de Termo de Transferência 
interna, pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os efeitos 
desta a 07/06/2020.
PORTARIA N.º 34.330 DE 16 DE JUNHO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) CELIA MARIA 
ROCHA, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclu-
são do procedimento administrativo de readaptação e com 
fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, 
cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 
138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá 
ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com 
as necessidades da secretaria através de termo de transfe-
rência interna, pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os 
efeitos desta 12/06/2020.
PORTARIA N.º 34.331 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) estatu-
tário(a) ALOISIO RODRIGUES DA SILVA, Motorista, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PAR-
TE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 21/05/2020.
PORTARIA N.º 34.332 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) esta-
tutário(a) CINTIA KELLY NOVAIS DE VASCONCELLOS, 
PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei 
Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
26/05/2020.
PORTARIA N.º 34.333 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) estatu-
tário(a) CELSO APARECIDO DE CERQUEIRA BARREIRO, 
PEB2 - História, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos 
do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da 
Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 22/05/2020.
PORTARIA N.º 34.334 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior 
a 27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) 
estatutário(a) CLERI MELO DA SILVA SOUZA, Diretor de 
Escola, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei 

Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
24/05/2020.
PORTARIA N.º 34.335 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) esta-
tutário(a) ELIZETE DANTAS DE OLIVEIRA BORGUEZAN, 
PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei 
Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
23/05/2020.
PORTARIA N.º 34.336 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) estatu-
tário(a) JOSIANE SANTOS RANSETTI, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 26/05/2020.
PORTARIA N.º 34.337 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) esta-
tutário(a) MARIA ANGELICA PAGLIONI, Diretor de Escola, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 23/05/2020.
PORTARIA N.º 34.338 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) estatu-
tário(a) MARISA ANGELO GONCALVES CANDIDO, PEB-1, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 22/05/2020.
PORTARIA N.º 34.339 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) esta-
tutário(a) PEDRO SERGIO ROMEIRO, Engenheiro Civil, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 26/05/2020.
PORTARIA N.º 34.340 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Tendo em vista a preservação do direito adquirido anterior a 
27/05/2020, data que entrou em vigor a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, fi ca concedida a(o) servidor(a) estatu-
tário(a) TACIANA DESTEFANI, PEB-1, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 23/05/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.510
DE 15 DE JUNHO DE 2020.

Institui no Município de São José do Rio Preto, o “Dia Munici-
pal de Informação e Conscientização sobre Doenças Raras”, 
a ser comemorado anualmente no último dia do mês de 
fevereiro.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Município de São José do Rio Preto 
o Dia Municipal de Informação e Conscientização sobre 
Doenças Raras, a ser comemorado, anualmente, no último 
dia do mês de fevereiro, bem como a Semana Municipal 
de Informação e Conscientização sobre Doenças Raras, 
que acontecerá, anualmente, na última semana do mês de 
fevereiro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de junho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local. 
Autógrafo nº 14.925/2020
Projeto de Lei nº 073/2020
Autoria da propositura: Vereador Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.511
DE 15 DE JUNHO DE 2020.

Altera o artigo 3°, inciso II, alínea B da Lei nº 8.822 de 18 
de dezembro de 2002, que dá nova disciplina à atividade 
relativa aos serviços de transporte individual de passageiros 
em motocicletas mediante aluguel – moto táxi, e dá outras 
providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 3°, inciso II, alínea B, da Lei nº 8.822, de 
18 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 3º...
[...]
II – em relação à motocicleta 
b) ter, no máximo, dez anos de fabricação na data do pedido 
de autorização” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de junho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
 Autógrafo nº 14.926/2020
Projeto de Lei nº 010/2020

Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
52/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 37.284.896/0001-98
Razão Social: BILACHI E PRANDI COMERCIO DE ALI-
MENTOS LTDA
CNPJ: 37.144.360/0001-77
Razão Social: MLAA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 37.266.042/0001-89
Razão Social: W VELOZO COMERCIO DE VEICULOS 
EIREL
Conforme processamento realizado, em 16 de Junho de 
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 16 de Junho de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

PORTARIA Nº.004/2020

Núcleo Urbano Informal consolidado autodenominado Vila 
Miguelzinho.
A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribui-
ções legais nos termos dos artigos 18 e 35 da Lei Comple-
mentar 346/2011, suas regulamentações e alterações.
Considerando o núcleo urbano informal consolidado auto-
denominado de Vila Miguelzinho, também identifi cado como 
Retalhamento Kalil Dib.
Resolve:
Artigo 1°. Deverá ser analisada a documentação referente 
ao Protocolo 2017106914, a situação da área mediante 
elaboração de parecer jurídico e relatório urbanístico da 
situação do núcleo para demais encaminhamentos.
Artigo 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

 

LEI Nº 13.509 
DE 15 DE JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre o Código Sanitário do Município de São José do 
Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,  
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

 
LIVRO I 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Art. 1º Fica instituído o Código Sanitário do Município de São José do Rio Preto, fundamentado nos 
princípios expressos nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Municipal, nas Leis 
Orgânicas da Saúde, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, na Lei Federal 6.259 de 30 de outubro de 1975, no Código de Saúde do Estado de São Paulo, 
Lei Complementar nº 791, de 9 de março de 1995, no Código Sanitário do Estado de São Paulo, Lei n° 
10.083, de 23 de setembro de 1998 e no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, baseando-se nos seguintes preceitos: 

 
I – descentralização, preconizada nas Constituições Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município 
de São José do Rio Preto, observando-se as seguintes diretrizes: 
a) direção única no âmbito municipal, exercida através da Secretaria da Saúde; 
b) integração das ações e serviços, com base na regionalização e hierarquização do atendimento 
individual e coletivo, adequado à realidade epidemiológica; 
c) garantia de atendimento preventivo de endemias e epidemias;  
d) universalização da assistência com igual qualidade e acesso da população urbana e rural aos 
serviços de saúde; 
II – participação da sociedade, através de: 
a) conferências Municipais de Saúde; 
b) conselho Municipal de Saúde; 
c) representações sindicais; 
d) movimentos e organizações não governamentais; 
III – articulação intra e interinstitucional, através do trabalho integrado e articulado entre os diversos 
órgãos que atuam ou se relacionam com a área de saúde; 
IV – publicidade, para garantir o direito à informação, facilitando seu acesso mediante sistematização, 
divulgação ampla e motivação dos atos;  
V – privacidade, devendo as ações de Vigilância em Saúde preservar este direito do cidadão, somente 
sendo sacrificado quando for a única maneira de evitar perigo atual ou iminente para a saúde pública; 
VI – políticas sociais, educativas, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e 
social do indivíduo e da coletividade, assim como à redução e eliminação do risco de doenças e de 
outros agravos. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 
Art. 2º Para os fins deste código são adotados os seguintes conceitos: 
I – alimento: toda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso, ou qualquer 
outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua 
formação, manutenção e desenvolvimento; 
II – alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal para cujo consumo imediato se exija, 
apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados para sua perfeita higienização e 
conservação; 
III – aditivo intencional: qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito 
de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, 
durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, 
armazenagem, transporte ou manipulação do alimento; 

Secretaria de Cultura 
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE 

EDITAL 01/2020 – ARTES AUDIOVISUAIS (CIRCULAÇÃO) 
De acordo com o artigo XIV do Regulamento do Prêmio Nelson Seixas – edital 01/2020, convocamos o suplente abaixo descrito para apresentação de documentação e 
contratação. 
Projeto Proponente Artista / Coletivo 
1º - MEU CINEMA É AQUI Adriano Augusto Ferreira AAF Produções 

COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
- André Sturm 
- Eduardo Santana 
- Lincoln Péricles Maximiano Pinto 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
- Valdeci Pedro Ganga 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
17 de junho de 2020

 

IV – agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias 
nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões 
decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada; 
V – assistência à saúde: a atenção à saúde prestada nos estabelecimentos definidos na legislação e 
regulamentados em normas específicas vigentes, destinados precipuamente à promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde, bem como ao diagnóstico e prevenção de doenças; 
VI – autoridade de saúde: Agente público com atribuição legal no âmbito da Vigilância em Saúde, 
incluídas as autoridades sanitárias; 
VII – autoridade sanitária: agente público competente da vigilância sanitária, com atribuição legal para 
exercício do poder de polícia administrativa; 
VIII – bens, produtos, substâncias e serviços submetidos ao controle e fiscalização sanitária:  
a)  medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;  
b)  alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos 
alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos 
veterinários;  
c)  cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;  
d)  saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, 
hospitalares e coletivos;  
e)  conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico;  
f)  equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico 
laboratorial e por imagem;  
g)  imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;  
h)  órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições;  
i)  radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em 
diagnóstico e terapia;  
j)  cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco;  
k)  quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, 
por outro procedimento, ou ainda, submetidos a fontes de radiação; 
l)  serviços voltados para a atenção ambulatorial, de rotina ou de emergência, os serviços realizados 
em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que 
impliquem a incorporação de novas tecnologias; 
m) outros bens, produtos, substâncias e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da 
população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, conforme normas vigentes; 
IX – de interesse à saúde: todas as ações que direta ou indiretamente estejam relacionadas com a 
proteção, promoção e preservação da saúde, que são dirigidas à população e realizadas por órgãos 
públicos, empresas públicas, empresas privadas, instituições filantrópicas, outras pessoas jurídicas de 
direito público, direito privado e pessoas físicas, inclusive todos os estabelecimentos e atividades não 
relacionadas nesta Lei, cuja prestação de serviços ou fornecimento de bens, produtos ou substâncias 
possa constituir risco à saúde pública; 
X – doença: enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa 
representar um dano significativo para os seres humanos; 
XI – epizootia: doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde 
pública; 
XII – estabelecimentos farmacêuticos: drogarias, ervanárias, farmácias de manipulação alopáticas e 
homeopáticas, farmácias hospitalares, dispensários de medicamentos de estabelecimentos de 
assistência à saúde, postos de medicamentos e quaisquer outros estabelecimentos que venham a ser 
definidos em normas técnicas específicas; 
XIII – estabelecimento produtor e prestador de serviços de alimentos: local onde se fabrique, produza, 
manipule, beneficie, acondicione, conserve, transporte, armazene, deposite para venda, distribua ou 
venda alimento, matéria-prima alimentar, alimento in natura, aditivos intencionais, além dos materiais, 
artigos, embalagens e equipamentos destinados a entrar em contato com os mesmos; 
XIV – evento de saúde pública (ESP): situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, 
como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão 
clínico epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou 
agravos decorrentes de desastres ou acidentes; 
XV – indústria e comércio de medicamentos, farmoquímicos, produtos químicos, produtos para Saúde, 
saneantes domissanitários, cosméticos, produtos de higiene, perfumes e similares: estabelecimentos 
que fabricam e comercializam: 

 

a)  aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos, equipamentos de irradiação; 
b)  instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; 
c)  cadeiras de rodas e aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos 
em geral, exceto sob encomenda; 
d)  mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; 
e)  materiais, artigos, produtos, partes e acessórios de uso ou aplicação médica, hospitalar, 
odontológica ou laboratorial destinadas ao diagnóstico, prevenção, apoio, tratamento ou reabilitação da 
saúde; 
f)  artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar; 
g)  artigos ópticos; 
h)  fraldas descartáveis e outros produtos para absorção de líquidos corporais; 
i)  cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e artigos de higiene bucal; 
j)  desinfestantes domissanitários; 
k)  sabões e detergentes para uso doméstico, institucional e profissional, produtos para limpeza geral e 
afins, neutralizadores de odores, produtos com ação antimicrobiana e produtos biológicos; 
l)  gases industriais ou médicos, líquidos ou comprimidos para fins terapêuticos ou esterilização de 
produtos; 
m) medicamentos alopáticos, homeopáticos e fitoterápicos para uso humano e preparações 
farmacêuticas; 
n)  substâncias químicas ativas utilizadas nas preparações de medicamentos, excipientes, adjuvantes, 
essências e aromas, insumos de controle especial, precursores e outros produtos farmoquímicos; 
o)  adesivos e selantes; 
p)  corantes, pigmentos, essências, óleos essenciais, conservadores, espessantes e outros aditivos 
destinados à fabricação de saneantes, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e produtos 
para saúde; 
XVI – infração sanitária: desobediência ou a inobservância ao disposto nas normas legais e 
regulamentos que, por qualquer forma, se destinem à promoção, preservação e recuperação da saúde; 
XVII – interdição cautelar ou temporária: medida preventiva e temporária, adotada em caso de violação 
da legislação sanitária ou de risco iminente à saúde e dura o tempo necessário à realização de testes, 
provas, análises ou outras providências requeridas; 
XVIII – Junta de Análise e Julgamento de Infrações Sanitárias – JAJIS: instância para julgamento dos 
recursos de infração sanitária; 
XIX – Laudo Técnico de Avaliação (LTA): documento emitido pela vigilância sanitária após avaliação 
físico-funcional favorável a projeto de edificação que abriga atividade de interesse à saúde; 
XX – matéria-prima alimentar: toda substância de origem vegetal ou animal, em estado bruto, que para 
ser utilizada como alimento precise sofrer tratamento e/ou transformação de qualquer natureza física, 
química ou biológica; 
XXI – notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, 
profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a 
ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no 
anexo, podendo ser imediata ou semanal; 
XXII – resíduo perigoso: aquele que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, 
apresenta significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental;  
XXIII – resíduo sólido: material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas 
em sociedade, a cuja destinação se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 
ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 
XXIV – resíduos de serviços de saúde: resíduos gerados pelos estabelecimentos e serviços relacionados 
com o atendimento à saúde humana ou animal; 
XXV – transportadoras de produtos de interesse a saúde: empresas que realizam o transporte rodoviário 
intramunicipal, intermunicipal, interestadual e internacional; e profissionais autônomos que possuem 
veículos destinados ao transporte de produtos de interesse à saúde, sujeitos à atuação da Vigilância 
Sanitária; 
XXVI – Vigilância Ambiental em Saúde: conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 
saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco 
ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde; 

 

XXVII – Vigilância em Saúde do Trabalhador: conjunto de atividades que se destina à promoção e 
proteção da saúde, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho; 
XXVIII – Vigilância em Saúde: processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados 
e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a 
implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em 
condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, 
prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Considera-se Vigilância em Saúde as ações de 
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde do 
Trabalhador; 
XXIX – Vigilância Epidemiológica: conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e 
coletiva, com a finalidade de adotar ou recomendar medidas de prevenção e controle das doenças e 
agravos à saúde; 
XXX – Vigilância Sanitária: conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, complementadas pelas ações da Junta de Análise e 
Julgamento de Infrações Sanitárias.  
 

CAPÍTULO II 
OBJETO E CAMPO DE ATUAÇÃO 

Art. 3º Os princípios expressos neste Código disporão sobre proteção, promoção e preservação da 
saúde, no que se refere às atividades de interesse à saúde e meio ambiente, nele incluído o do trabalho, 
e têm os seguintes objetivos: 
I – assegurar condições adequadas à saúde, à educação, à moradia, ao transporte, ao lazer e ao 
trabalho; 
II – promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, garantindo condições de saúde, segurança e 
bem-estar público; 
III – assegurar condições adequadas de qualidade na prestação de serviços de saúde e na produção, 
comercialização e consumo de bens e serviços de interesse à saúde, incluídos procedimentos, métodos 
e técnicas que as afetem; 
IV – promover ações visando o controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse à saúde; 
V – assegurar e promover a participação da comunidade nas ações de saúde. 
Art. 4º Caberá ao Município de São José do Rio Preto, no âmbito da Secretaria de Saúde, enquanto 
órgão de direção municipal do SUS, a elaboração de normas, Códigos e orientações, observadas as 
normas gerais de competência da União e do Estado, no que diz respeito às questões de Vigilância em 
Saúde. 
 
Art. 5º A política de recursos humanos da Secretaria de Saúde do Município deverá manter atividade de 
capacitação permanente dos profissionais que atuam em Vigilância em Saúde, de acordo com os 
objetivos e campo de atuação das mesmas.  
Art. 6º Os órgãos, entidades públicas e as entidades do setor privado, participantes ou não do SUS, 
estarão obrigados a fornecer informações às autoridades de saúde, na forma solicitada.  
 

TÍTULO II 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Art. 7º As ações de Vigilância em Saúde serão desenvolvidas através de métodos científicos, mediante 
pesquisas, monitoramento através da análise da situação, mapeamento de pontos críticos e controle de 
riscos.  
§1º As medidas de controle ou a supressão de fatores de risco para a saúde serão precedidas de 
investigação e avaliação, salvo nas situações de risco iminente ou dano constatado à saúde, à vida ou à 
qualidade de vida. 
§2º Serão objetos de atenção ou intervenção quaisquer outros estabelecimentos ou locais cuja atividade 
possa acarretar risco à saúde da população, ainda que não citados nesta Lei. 
 
Art. 8º São ações de Vigilância em Saúde: 
I – participação do planejamento, programação e organização da rede municipal de saúde, em 
articulação com a Secretaria de Saúde do Município; Execução dos serviços: 
a) de Saúde do Trabalhador; 

 

b) de Vigilância Ambiental; 
c) de Vigilância Epidemiológica; 
d) de Vigilância Sanitária; 
II – colaboração na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a 
saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las; 
III – colaboração com a União e os Estados na execução da Vigilância em Saúde quando solicitado; 
IV – colaboração com o controle e avaliação da execução de contratos e convênios da Prefeitura de São 
José do Rio Preto com entidades prestadoras de serviços privados de saúde; 
V – controle e fiscalização dos procedimentos dos serviços de saúde; 
VI – monitoramento das áreas contaminadas, identificadas e gerenciadas pela autoridade ambiental 
competente, quanto à qualidade da água, ar, solo e população exposta no entorno das áreas 
contaminadas, conforme normas e programas específicos. 
Art. 9º Em consonância com o sistema de auditoria, avaliação e informação, deverá ser mantido 
processo contínuo de acompanhamento e avaliação das ações de Vigilância em Saúde, visando o 
aprimoramento técnico-científico e a melhoria da qualidade e resolubilidade das ações.  
Art. 10 As informações referentes às ações de Vigilância em Saúde deverão ser amplamente divulgadas 
à população, através de diferentes meios de comunicação.  
Art. 11 A captação de reclamações e denúncias das questões de Vigilância em Saúde estará em 
consonância e articulada com os sistemas existentes no Município. 

 
LIVRO II 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 São ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador: 
I – Coordenação do Sistema Municipal de Vigilância à Saúde do Trabalhador, bem como as demais 
ações dele decorrente, articulado com as representações sindicais e as instituições que tenham 
responsabilidade e interesse na área; 
II – Garantia do atendimento ao acidentado do trabalho e ao suspeito ou portador de doença profissional 
ou do trabalho, por meio da rede própria ou contratada, dentro de seu nível de responsabilidade da 
atenção, assegurando todas as condições necessárias para o acesso aos serviços de referência, sempre 
que a situação exigir; 
III – Notificação dos agravos à saúde e os riscos relacionados com o trabalho, alimentando regularmente 
o sistema de informações dos órgãos e serviços de vigilância, assim como a base de dados de interesse 
nacional; 
IV – Estabelecimento de rotinas de sistematização e análise dos dados gerados no atendimento aos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, de modo a orientar as intervenções de vigilância, a 
organização dos serviços e das demais ações em saúde do trabalhador; 
V – Utilização dos dados gerados nas atividades de atenção à saúde do trabalhador, com vistas a 
subsidiar a programação e avaliação das ações de saúde neste campo, e alimentação dos bancos de 
dados de interesse nacional; 
VI – Emissão de laudos e relatórios circunstanciais sobre agravos relacionados com o trabalho ou 
limitações (sequelas) deles resultantes, por meio de recursos próprios ou de apoio de outros serviços de 
referência; 
VII – Instituição e operacionalização de um sistema de referência para o atendimento ao acidentado do 
trabalho e ao suspeito ou portador de doença profissional ou do trabalho, capaz de dar suporte técnico 
especializado para o estabelecimento da relação de agravo com o trabalho, a confirmação diagnóstica, o 
tratamento, a recuperação e a reabilitação da saúde, assim como para a realização dos 
encaminhamentos necessários que a situação exigir; 
VIII – Realização sistemática de ações de vigilância nos ambientes e processos de trabalho, 
compreendendo o levantamento e análise de informações, a identificação e avaliação das situações de 
risco à saúde do trabalhador, a elaboração de relatórios, a aplicação de procedimentos administrativos e 
participar da investigação epidemiológica; 
IX – Instituição e manutenção de cadastro atualizado das empresas classificadas nas atividades 
econômicas desenvolvidas no Município, com indicação dos fatores de risco que possam ser gerados 
para o contingente populacional direta ou indiretamente a eles expostos; 
X – Coordenação de programas de educação de cunho preventivo; 

 

XI – Organização e manutenção de unidades de atenção secundária, especializadas, que elaboram 
modelos de referência de atenção integral à saúde do trabalhador para as ações de vigilância à saúde, 
nela incluída a vigilância epidemiológica, intervenção nos ambientes e processos de trabalho, educação 
e comunicação, assistência e outras de interesse ao planejamento das ações para a rede municipal de 
saúde; 
XII – Cumprimento dos objetivos do Programa de Saúde do Trabalhador utilizando-se dos dispositivos 
legais, normas e ou convenções nacionais e internacionais, bem como tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 
Art. 13 A Vigilância em Saúde do Trabalhador abrange a participação, no âmbito de competência da 
Prefeitura de São José do Rio Preto, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos 
potenciais à saúde, existentes no processo de trabalho; 
Art. 14 Para efeito desta Lei, entende-se por população trabalhadora todos os trabalhadores, 
independente de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, 
formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, autônomo, doméstico, 
desempregado ou aposentado. 
Art. 15 As autoridades de saúde deverão desempenhar sua função utilizando-se de critérios 
epidemiológicos e de avaliação de riscos para planejar, estabelecer prioridades e executar as ações em 
Saúde do Trabalhador; 
Art. 16 Em decorrência das ações de vigilância em saúde do trabalhador, a autoridade de saúde indicará 
as medidas pertinentes através da emissão de documento formal, sem prejuízo do disposto nesta Lei.  

 
TÍTULO II 

CONTROLE SOCIAL 
Art. 17 O controle social do Programa de Saúde do Trabalhador se efetivará por meio das seguintes 
instâncias colegiadas: 
I – Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador; 
II – Conselho Municipal de Saúde; 
III – Comissão Intersetorial. 
 
Art. 18 A definição das políticas gerais na área ocorrerá a cada dois anos, por ocasião da Conferência 
Municipal de Saúde. 
Art. 19 O Conselho Municipal de Saúde, em conjunto com a Comissão Intersetorial, serão os órgãos 
pelos quais se efetivarão a participação da comunidade na gestão do Programa de Saúde do 
Trabalhador. 
Art. 20 A Comissão Intersetorial será formada por representantes de entidades que tenham interface 
com área de saúde do trabalhador, subordinada ao Conselho Municipal de Saúde, com a finalidade de 
assessorá-lo na definição de políticas, no estabelecimento de prioridades, no acompanhamento e 
avaliação das ações de saúde do trabalhador. 
Parágrafo único. A Comissão Intersetorial será formada pelas seguintes entidades: 
I – 01 (um) representante da DIR XXII - Divisão Regional de Saúde; 
II – 01 (um) representante da DRT - Delegacia Regional do Trabalho; 
III – 01 (um) representante do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social; 
IV – 01 (um) representante da SERT - Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho; 
V – 02 (dois) representantes de Sindicato dos Trabalhadores; 
VI – 02 (dois) representantes de Sindicato de Empregadores; 
VII – 01 (um) representante do CMS - Conselho Municipal de Saúde. 
 

LIVRO III 
VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 21 A Vigilância Ambiental abrange a participação, no âmbito de competência do Município de São 
José do Rio Preto, nas ações de prevenção e controle de riscos ambientais relacionados à saúde, 
incluídos os procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e agravos à saúde humana, 
associados a contaminantes ambientais, especialmente os relacionados com a exposição a agrotóxicos, 
amianto, mercúrio, benzeno e chumbo. 
Art. 22 São, também, áreas de atuação da vigilância ambiental: 
I – Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 

 

II – Vigilância em saúde de populações expostas a poluentes atmosféricos; 
III – Vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos; 
IV – Vigilância em saúde ambiental relacionada aos riscos decorrentes de desastres; e 
V – Vigilância em saúde ambiental relacionada aos fatores físicos 
Art. 23 Em decorrência das ações de vigilância ambiental, a autoridade de saúde indicará as medidas 
pertinentes através da emissão de documento formal, sem prejuízo do disposto nesta Lei.  
 

TÍTULO II 
CONTROLE DE ANIMAIS VETORES, NOCIVOS E PRAGAS URBANAS 

Art. 24 Os proprietários, locatários, administradores de imóveis ou responsáveis por construções são 
obrigados a manter a propriedade em condições sanitárias que visem o enfrentamento aos agravos 
decorrentes de fatores de risco bióticos. 
Parágrafo único. Para efeito desta Lei entende-se por fatores de risco bióticos as situações que possam 
favorecer o desenvolvimento de artrópodes vetores, animais nocivos ou peçonhentos, hospedeiros 
intermediários ou animais sinantrópicos, assim ocasionando ou podendo vir a ocasionar risco ou dano à 
saúde pública. 

TÍTULO III 
CONTROLE DE ZOONOSES E POPULAÇÃO ANIMAL 

Art. 25 Ficará proibida a criação e a manutenção de animais para finalidades comerciais, na zona 
urbana, exceto em parque zoológico, biotérios ou outros locais especializados, obedecendo a normas 
específicas. 
Art. 26 Os chiqueiros ou pocilgas serão permitidos somente na zona rural e deverão ser construídos e 
mantidos em observância às normas sanitárias vigentes. 
 
Art. 27 Será proibido manter quaisquer animais que por sua espécie, quantidade, instalações, 
manutenção e higiene, possam causar risco à saúde humana. 
Art. 28 As feiras esporádicas de animais para venda, doação, exposição ou concurso deverão obedecer 
às normas sanitárias vigentes. 
Parágrafo Único. As feiras esporádicas de animais domésticos serão realizadas para doação, 
exposição ou concurso, devendo obedecer às normas sanitárias vigentes. 
Art. 29 Os locais de comércio de animais e os demais estabelecimentos veterinários deverão estar em 
boas condições higiênico-sanitárias e os animais em boas condições de saúde. 
Art. 30 Os estabelecimentos comerciais destinados à pesca devem manter controle mensal de qualidade 
de água dos tanques, instalações físicas adequadas e atender os padrões de higiene e as normas 
sanitárias vigentes. 
Art. 31 O proprietário de animais deverá permitir o acesso da autoridade de saúde, no exercício de suas 
funções, às dependências de alojamento dos animais, sempre que necessário, bem como acatar as 
determinações dos técnicos, em cumprimento às normas legais vigentes. 

 
LIVRO IV 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
TÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 32 Poderão fazer parte do Sistema de Vigilância Epidemiológica os órgãos de saúde públicos e 
privados definidos por ato administrativo. 

TÍTULO II 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE 

Art. 33 A notificação de doenças e agravos à saúde do Município obedecerá ao Sistema de Vigilância 
Epidemiológica Estadual, Federal e Internacional. 
Parágrafo único. Caberá ao Município incluir outras doenças de notificação compulsória ou agravos à 
saúde, de acordo com a realidade local, por meio de norma técnica específica. 
Art. 34 Será obrigatória a notificação à Vigilância Epidemiológica por: 
I – médicos que forem chamados para prestar cuidados ao doente, mesmo que não assumam a direção 
do tratamento; 
II – responsáveis por estabelecimentos de assistência à saúde e instituições médico-sociais de qualquer 
natureza; 
III – responsáveis por laboratórios que executem exames microbiológicos, sorológicos, 
anatomopatológicos, radiológicos ou outras técnicas laboratoriais que identificam agravos de notificação 
compulsória; 

 

IV – farmacêuticos, bioquímicos, veterinários, dentistas, enfermeiros, parteiras e pessoas que exerçam 
profissões afins; 
V – responsáveis por estabelecimentos prisionais, de ensino, creches, locais de trabalho, ou habitações 
coletivas em que se encontre o doente; 
VI – responsáveis pelos serviços de verificação de óbito e institutos médico legais, e; 
VII – responsáveis pelos automóveis, caminhões, ônibus, trens, aviões, embarcações ou quaisquer 
outros meios de transporte em que se encontre o doente. 
Parágrafo único. A notificação de quaisquer doenças e agravos referidos neste artigo deverá ser feita à 
simples suspeita e o mais precocemente possível, pessoalmente, por telefone ou por qualquer outro 
meio rápido disponível, à autoridade de saúde em Vigilância Epidemiológica. 
Art. 35 É dever de todo cidadão comunicar à autoridade de saúde local a ocorrência, comprovada ou 
presumível, de doença e agravos à saúde de notificação compulsória, nos termos do artigo anterior. 
Art. 36 A notificação compulsória de casos de doenças e agravos deverá ter caráter sigiloso, obrigando-
se a autoridade competente a mantê-lo. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, a identificação do paciente fora do âmbito médico-sanitário poderá 
ser feita em caso de grande risco à comunidade. 
Art. 37 Os dados necessários ao esclarecimento da notificação compulsória, bem como as instruções 
sobre o processo de notificação, constarão de normas técnicas. 
 
Art. 38 Os serviços de saúde e profissionais de saúde deverão executar, no âmbito de sua competência, 
as investigações e ações de vigilância epidemiológica, adotar medidas de controle relacionadas com os 
casos das doenças, agravos e eventos de notificação compulsória, além de remeter à vigilância 
epidemiológica os resultados das investigações. 
 

TÍTULO III 
INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E MEDIDAS DE CONTROLE 

Art. 39 Recebida a notificação, deverá ser realizada a investigação epidemiológica pertinente. 
§ 1º Caberá à autoridade de saúde em Vigilância Epidemiológica executar investigações, inquéritos e 
levantamentos epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais determinados, seja nos 
estabelecimentos de saúde, local de residência e locais de circulação, sempre que julgar oportuno, 
visando a proteção à saúde. 
§ 2º Quando houver indicação e conveniência, poderá ser exigida a coleta de material para exames 
complementares. 
Art. 40 Em decorrência dos resultados parciais ou finais das investigações, dos inquéritos ou 
levantamentos epidemiológicos de que trata o artigo anterior e seus parágrafos, a vigilância 
epidemiológica ficará obrigada a adotar prontamente as medidas indicadas para o controle da doença, 
no que concerne a indivíduos, grupo populacional e ambiente. 
Parágrafo único. De acordo com a doença, as ações de controle deverão ser complementadas por 
medidas de combate a vetores biológicos e seus reservatórios. 
Art. 41 As instruções sobre o processo de investigação epidemiológica em cada doença, bem como as 
medidas de controle indicadas, serão objeto de norma técnica. 
Art. 42 Em decorrência das investigações epidemiológicas, a autoridade de saúde indicará as medidas 
pertinentes através da emissão de documento formal, sem prejuízo do disposto nesta Lei. 
 

TÍTULO IV 
VACINAÇÃO DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA 

Art. 43 A Secretaria de Saúde do Município será responsável pela coordenação municipal e execução 
do programa de Imunizações de interesse da saúde pública. 
Art. 44 Os estabelecimentos de saúde que desenvolverem atividades de imunização, independente de 
sua natureza jurídica e forma de gerenciamento, estarão obrigados a alimentar adequadamente o 
sistema de informação oficial em consonância com as normas técnicas. 
Art. 45 Todo cidadão deverá se submeter a vacinação recomendada pelo Programa Nacional de 
Imunizações ou autoridades de saúde. A vacinação dos menores de idade é obrigatória e deverá ser 
assegurada pelos responsáveis legais. 
Parágrafo único. Somente será dispensada da vacinação a pessoa que apresentar atestado médico 
com a contraindicação explícita para a aplicação da vacina. 
Art. 46 A regularidade da situação vacinal será comprovada através da declaração de vacinação emitida 
pelo serviço de vacinação conforme legislação federal, estadual ou municipal vigente. 

 

Art. 47 Os atestados de vacinação obrigatória não poderão ser retidos por qualquer pessoa natural ou 
jurídica.  
Art. 48 As instituições de ensino do município deverão exigir no ato da matrícula/rematrícula declaração 
de vacinação dos alunos conforme legislação específica.  

 
TÍTULO V 

ESTATÍSTICAS DE SAÚDE 
Art. 49 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS- SUS) deverá coletar, analisar e divulgar dados 
estatísticos de interesse para as atividades de saúde pública por meio dos órgãos de Vigilância em 
Saúde, de informação e de auditoria e avaliação. 
Art. 50 A Secretaria Municipal de Saúde deverá manter fluxo adequado de informações de Vigilância em 
Saúde com os órgãos estadual e federal competentes, de acordo com a legislação em Vigor. 
 

TÍTULO VI 
ATESTADO DE ÓBITO 

 
Art. 51 O atestado de óbito é documento indispensável para o sepultamento e cremação e deverá ser 
fornecido pelo médico assistente em impresso especialmente destinado a esse fim. 
Art. 52 Quando o óbito ocorrer por causas mal definidas ou sem assistência médica, o cadáver deverá 
ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito do Município, desde que não haja suspeita de que 
este tenha ocorrido por causas não naturais, conforme disposto na Lei nº 10.095, de 03 de maio de 
1968, ou outra que venha a substituí-la. 
Art. 53 Existindo indícios de que o óbito tenha ocorrido por doença transmissível, será obrigatória a 
realização de necrópsia. 

 
LIVRO V 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
CAPÍTULO I 

ATRIBUIÇÕES 
Art. 54 A Prefeitura de São José do Rio Preto exercerá, no âmbito da Vigilância Sanitária, as seguintes 
atribuições: 
I – controle e fiscalização de equipamentos, produtos e substâncias de interesse à saúde, bem como 
todas as suas etapas e processos, da produção ao consumo; 
II – controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde; 
III – controle da geração, minimização, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final 
de resíduos sólidos e outros poluentes, conforme legislação específica; 
IV – controle da geração, a minimização e a disposição final de efluentes, conforme legislação 
específica; 
V– controle do ambiente e dos processos de trabalho em consonância com o órgão competente de 
saúde do trabalhador;  
VI – controle de quaisquer ambientes que se relacionem a risco à saúde humana; 
VII – acompanhamento das ações federais e estaduais de Vigilância Sanitária no Município de São José 
do Rio Preto; 
VIII – cooperação técnica com órgãos Federais, Estaduais e Municipais; 

 
CAPÍTULO II 

TAXAS E MULTAS 
Art. 55 As penalidades de multa e as taxas de serviços de Vigilância Sanitária devem ser estabelecidas 
pelo Município. 
Art. 56 A receita proveniente de multas e taxas deve ser recolhida junto ao Fundo Municipal de Saúde, 
assim como aquelas provenientes da União e do Estado para o custeio das ações de Vigilância em 
Saúde. 
 

CAPÍTULO III 
BENS, PRODUTOS, SUBSTÂNCIAS E SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE 

Art. 57 Submetem-se ao regime de Vigilância Sanitária, além dos bens, produtos, substâncias de 
serviços de interesse à saúde, as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e 

 

procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e produtos 
submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos. 
Art. 58 Compete à autoridade sanitária a avaliação e controle do risco, normatização, fiscalização e 
controle das condições sanitárias e técnicas da importação, exportação, extração, produção, 
manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, dispensação, 
esterilização, embalagem e reembalagem, aplicação, comercialização e uso, referentes aos bens, 
produtos, substâncias e serviços de interesse à saúde. 
§ 1º A comercialização dos bens, produtos e substâncias importados de interesse à saúde ficará sujeita 
ao controle e fiscalização pela Vigilância Sanitária do Município conforme normas legais vigentes. 
 
§ 2º A fiscalização de que trata este artigo se estende à propaganda e publicidade dos bens, produtos, 
substâncias e serviços de interesse à saúde. 
 

CAPÍTULO IV 
ESTABELECIMENTOS 

Art. 59 Os estabelecimentos relacionados aos bens, produtos, substâncias e serviços de interesse à 
saúde devem atender às exigências legais no que se referem a recursos humanos, instalações, 
equipamentos, instrumentais, utensílios, materiais de consumo pertinentes às atividades desenvolvidas, 
bem como às da saúde do trabalhador e serão responsáveis pela manutenção dos padrões de 
identidade, qualidade e segurança, definidos a partir de normas técnicas vigentes, bem como pelo 
cumprimento das Normas de Boas Práticas referentes às atividades desenvolvidas. 
§ 1º O cumprimento das Normas de Boas Práticas compreende a elaboração de Manual de Boas 
Práticas e procedimentos operacionais padrão, referentes às atividades desenvolvidas no 
estabelecimento, sua efetiva implantação, manutenção de registros e avaliação periódica. 
§ 2º Deverá ser assegurado ao trabalhador o acesso ao Manual de Boas Práticas e procedimentos 
operacionais padrão. 
§ 3º Os funcionários deverão manter asseio pessoal, usar vestimentas adequadas à natureza do serviço, 
assim como equipamentos de proteção individual indicados pelos Programas de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional da empresa e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, devendo estes 
atender às diferenças anatômicas dos trabalhadores, quando necessário. 
§ 4º As instalações, equipamentos, instrumentais, utensílios e materiais utilizados deverão ser de 
material apropriado, compatíveis com as atividades realizadas, estar em adequado estado de 
conservação e em número suficiente em relação ao volume de produção e a atividade desenvolvida; 
§ 5º Todas as instalações, equipamentos, instrumentais, utensílios e materiais do estabelecimento 
deverão ser mantidos em condições adequadas de organização, asseio e higiene antes, durante e após 
a realização dos trabalhos de rotina, dando-se adequado destino aos resíduos sólidos, águas servidas, 
residuais e poluentes. 
§ 6º Será proibida a permanência de produtos, objetos e materiais em desuso ou alheios à finalidade das 
dependências dos estabelecimentos, além do armazenamento de pertences pessoais nas áreas de 
realização de procedimentos pertinentes à atividade exercida. 
§ 7º Os estabelecimentos deverão ser mantidos livres de pragas urbanas e vetores, não devendo haver 
condições que permitam o alojamento e a proliferação de insetos, roedores ou outros animais 
prejudiciais à saúde, sendo obrigatória a realização de controle integrado de pragas no local. 
§ 8º Os estabelecimentos mencionados no caput deste artigo deverão possuir sistema de 
ventilação/renovação de ar adequado, sendo vedado o uso de ventiladores para circulação de ar nas 
áreas/locais onde se realizem procedimentos pertinentes à atividade exercida. 
§ 9º Os estabelecimentos cuja natureza acarrete longa permanência do público deverão ter instalações 
sanitárias adequadas, separadas por sexo, à disposição de seus frequentadores. 
Art. 60 Os estabelecimentos, serviços ou profissionais, bem como instituições de ensino, que pretendam 
realizar as atividades que envolvam os bens, produtos, substâncias e serviços de interesse à saúde 
deverão requerer licença de funcionamento junto à Vigilância Sanitária do Município, conforme previsto 
nas regulamentações específicas. 
Parágrafo único. As atividades sujeitas ao licenciamento sanitário deverão ser determinadas conforme 
regulamentações específicas da União, Estado e Município. 
Art. 61 Os estabelecimentos, serviços e profissionais serão monitorados através de inspeções sanitárias 
programadas ou motivadas por denúncias, requerimentos e outras demandas, conforme definido nesta 
Lei. 
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Art. 62 Os estabelecimentos, serviços ou locais, que declararem exercer mais de uma atividade sujeitas 
ao licenciamento sanitário, deverão possuir as respectivas licenças, em número igual ao das atividades 
exercidas. 
Art. 63 Quando a legislação específica exigir, o estabelecimento ou serviço deverá manter responsável 
técnico, conforme regulamentações específicas, para fins de licença de funcionamento.  
 

TÍTULO II 
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS 

Art. 64 Os projetos de edificações que abrigam atividades de interesse à saúde estarão sujeitos à 
avaliação físico-funcional por parte da Vigilância Sanitária, sempre que indicadas em legislação 
específica, para fins de emissão de Laudo Técnico de Avaliação (LTA). 
§ 1º Os projetos deverão ser submetidos à avaliação anteriormente ao requerimento de Licença de 
Funcionamento Inicial e/ou alteração de endereço e/ou ampliação de área e/ou qualquer alteração 
substancial de uso dos ambientes e fluxos. 
§ 2º A avaliação do projeto não substituirá a aprovação pelos demais órgãos competentes.  
§ 3º A avaliação do projeto não eliminará a necessidade da observância às demais legislações e normas 
técnicas expedidas por órgãos federal, estadual e municipal, referentes à salubridade e segurança dos 
ambientes construídos e ao saneamento ambiental. 
Art. 65 A equipe técnica multiprofissional de Vigilância Sanitária para fins de avaliação físico-funcional 
dos projetos de edificações deverá ser constituída de profissionais de nível superior cuja formação se 
relacione com a atividade ou processo desenvolvido no estabelecimento objeto da análise, sendo 
obrigatória a participação de um profissional legalmente habilitado pelo sistema CONFEA–CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) nas áreas de arquitetura ou engenharia civil. 
Parágrafo único. Será facultado ao Município, em seu âmbito de atuação e em caráter excepcional, 
designar equipe multiprofissional para avaliação dos projetos, composta por profissionais de outros 
órgãos da administração pública do Município, desde que, sob a coordenação do órgão de Vigilância 
Sanitária competente. 
Art. 66 Os requerimentos atendidos permitirão, no máximo, duas reavaliações.  
§ 1º Após a conclusão da avaliação, o processo deverá ser imediatamente deferido, emitindo-se o laudo, 
ou indeferido. 
§ 2º O não atendimento ao prazo concedido após qualquer uma das avaliações implicará no 
indeferimento do processo. 
§3º. O intervalo entre a primeira e a última avaliação não deve ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 67 As atividades de alto risco terão prioridade no atendimento dos requerimentos, sendo os 
requerimentos de licença inicial preferenciais; 
Art. 68 A avaliação físico-funcional favorável ao projeto deverá resultar na emissão de Laudo Técnico de 
Avaliação – LTA, conforme modelo padronizado em legislação específica. 
 

TÍTULO III 
SANEAMENTO AMBIENTAL 

Art. 69 São fatores ambientais de risco à saúde aqueles decorrentes de qualquer situação ou atividade 
no meio ambiente, principalmente os relacionados à organização territorial, ao ambiente construído, ao 
saneamento ambiental, às fontes de poluição, à proliferação de artrópodes nocivos, a vetores e 
hospedeiros intermediários, às atividades produtivas e de consumo, às substâncias perigosas, tóxicas, 
explosivas, inflamáveis, corrosivas e radioativas e a quaisquer outros fatores que ocasionem ou possam 
vir a ocasionar risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida. 
Art. 70 Toda e qualquer edificação deverá ser construída e mantida, observando-se: 
I – proteção contra as enfermidades transmissíveis e as crônicas; 
II – prevenção de acidentes e intoxicações; 
III – redução dos fatores de estresse psicológico e social; 
IV – preservação do ambiente do entorno; 
V – uso adequado da edificação em função da sua finalidade;  
VI – respeito a grupos humanos vulneráveis.  
Art. 71 Toda e qualquer instalação destinada à criação, à manutenção, à reprodução e/ou à 
comercialização de animais, quer esteja em zona rural ou urbana, deverá ser construída, mantida e/ou 
operada em condições sanitárias adequadas e que não causem risco à saúde da população, respeitadas 
as disposições da Lei de Zoneamento ou de Ocupação do Solo. 

 

Art. 72 A autoridade sanitária, motivadamente e com respaldo, técnico, científico e tecnológico, poderá 
determinar intervenções em saneamento ambiental, visando contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida e saúde da população. 
 

CAPÍTULO I 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Art. 73 Todo e qualquer Sistema de Abastecimento de Água, público ou privado, e Soluções Alternativas 
de Abastecimento de Água, individual ou coletiva, estará sujeito à fiscalização da autoridade sanitária, 
em todos os aspectos que possam afetar a saúde pública. 
Art. 74 Os projetos de construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento de Água, seja 
público ou privado, e de Soluções Alternativas de Abastecimento de Água, individuais ou coletivos, 
deverão ser elaborados, executados e operados conforme normas técnicas estabelecidas pelos órgãos 
competentes.   
Art. 75 Nos projetos, obras e operações de Sistemas de Abastecimento de Água, seja público ou 
privado, e de Soluções Alternativas de Abastecimento de Água, individuais ou coletivos, deverão ser 
obedecidos os seguintes princípios gerais, independentemente de outras exigências técnicas 
eventualmente estabelecidas: 
I – a água distribuída deverá obedecer às normas e aos padrões de potabilidade estabelecidos pelos 
órgãos competentes; 
II – todos os materiais, equipamentos e produtos químicos utilizados em sistemas de abastecimento de 
água deverão atender às exigências e especificações das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos 
competentes, a fim de não alterar o padrão de potabilidade da água distribuída;  
III – toda água para consumo humano a ser distribuída deverá ser submetida obrigatoriamente a um 
processo de desinfecção, de modo a assegurar sua qualidade do ponto de vista microbiológico e manter 
concentração residual do agente desinfetante na rede de distribuição, de acordo com norma técnica 
vigente; 
IV – deverá ser mantida pressão positiva em qualquer ponto da rede de distribuição; 
V – a fluoretação da água distribuída através de sistemas de abastecimento deverá obedecer ao padrão 
estabelecido pelos órgãos competentes; 
VI – os poços de suprimento de água para consumo humano que não satisfizerem as exigências deste 
regulamento deverão ser interditados pela autoridade sanitária; 
VII – as tubulações, peças especiais e juntas deverão ser de tipos e materiais aprovados pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), tendo em vista conservar inalteradas as características da 
água transportada. 
Parágrafo único. Os produtos químicos, utilizados no tratamento de água para consumo humano e na 
limpeza e desinfecção dos respectivos reservatórios, deverão ter indicação específica para este fim, não 
sendo aceitos produtos utilizados para finalidades diversas. 
Art. 76 Todos os reservatórios de uso coletivo de água potável deverão ser limpos e sofrer desinfecção a 
cada seis meses, no mínimo. 
 

CAPÍTULO II 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Art. 77 Todo e qualquer sistema de esgotamento sanitário, seja público ou privado, individual ou coletivo, 
estarão sujeitos à fiscalização pela Vigilância Sanitária e pelos demais órgãos competentes, em todos os 
aspectos que possam afetar a saúde pública. 
Art. 78 Os projetos de construção, ampliação e reforma de sistemas de esgotamento sanitário, sejam 
públicos ou privados, individuais ou coletivos, deverão ser elaborados, executados e operados conforme 
normas técnicas vigentes. 
Art. 79 Onde houver rede pública de esgotos em condições de atendimento, as edificações novas ou as 
já existentes serão obrigatoriamente a elas ligadas e por elas esgotadas. 
Art. 80 É vedada a instalação de tubulações de esgotos em locais onde possam representar risco de 
contaminação de água potável.  
Art. 81 Sempre que o sistema público não tiver condições de atendimento, os conjuntos habitacionais e 
as unidades isoladas deverão possuir sistema de esgotos de acordo com a ABNT. 
Art. 82 Ficará proibida: 
I – a passagem de tubulações de esgoto por reservatório ou depósitos de água potável; 
II – a introdução, direta ou indireta, de esgotos em conduto de águas pluviais; 
III – a ligação de ralos de águas pluviais e de drenagem à rede de esgotos. 
 

 

Art. 83 As fossas que não satisfizerem este regulamento deverão ser aterradas. 
Art. 84 A utilização, em atividades agropecuárias, de água fora dos padrões de potabilidade, esgotos 
sanitários ou lodo proveniente de processos de tratamento de esgotos, só será permitida conforme 
normas técnicas vigentes. 

 
CAPÍTULO III  

RESÍDUOS SÓLIDOS 
Art. 85 Todo e qualquer sistema individual ou coletivo, público ou privado, de geração, armazenamento, 
coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos de qualquer natureza, 
gerados ou introduzidos no Município, estará sujeito à fiscalização da autoridade sanitária, em todos os 
aspectos que possam afetar a saúde pública, devendo obedecer às normas técnicas vigentes. 
Art. 86 Ficará proibida a reciclagem de resíduos sólidos infectantes gerados por estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde, bem como outros resíduos definidos em normas técnicas específicas. 
Art. 87 As instalações destinadas ao manuseio de resíduos, com vistas à sua reciclagem, deverão ser 
projetadas, operadas e mantidas de forma tecnicamente adequada, a fim de não vir a comprometer a 
saúde humana e o meio ambiente, observando-se o disposto na legislação vigente. 
Art. 88 As condições sanitárias de acondicionamento, transporte, tratamento, localização e forma de 
disposição final dos resíduos deverão obedecer às normas técnicas vigentes e ficarão sujeitas à 
fiscalização da autoridade sanitária do Município. 
Art. 89 Os estabelecimentos relacionados aos bens, produtos, substâncias e serviços de interesse à 
saúde, deverão adotar procedimentos adequados na geração, acondicionamento, fluxo, transporte, 
armazenamento, destino final, e demais questões relacionadas com os resíduos de serviços de saúde 
gerados, conforme regulamentação vigente. 
 

CAPÍTULO IV 
INUMAÇÕES, EXUMAÇÕES, TRANSLADAÇÕES E CREMAÇÕES 

Art. 90 Todo e qualquer sistema de Inumações, Exumações, Transladações e Cremações, seja público 
ou privado, estará sujeito à fiscalização das autoridades sanitárias em todos os aspectos que possam 
afetar a saúde pública. 
Art. 91 A inumação de pessoas vitimadas por doenças transmissíveis somente poderá ser feita com 
observância das medidas e cautelas conforme normas sanitárias. 
Art. 92 É proibido o uso de caixões metálicos, ou de madeira revestida, interna ou externamente, com 
materiais metálicos, excetuando-se os destinados aos embalsamados, exumados e aos cadáveres que 
não tenham de ser com ele enterrados, sendo obrigatória a desinfecção após o uso. 
Art. 93 Os caixões destinados à cremação de cadáveres deverão ser de material de fácil combustão; ter 
alças removíveis, evitadas quaisquer peças metálicas; não serem pintados, laqueados ou envernizados; 
não provocar, quando queimados, poluição atmosférica acima dos padrões vigentes, nem deixar 
resíduos aglutinados. 
Parágrafo único. Os cadáveres deverão ser cremados em caixões individuais, podendo conter, nos 
casos de óbitos de gestantes, também o feto ou natimorto. 
Art. 94 O translado de cadáveres só poderá ser feito em veículo especialmente destinado a esse fim. 
Parágrafo único. Os veículos deverão ser passíveis de lavagem e desinfecção após o uso, possuindo 
revestimento de placa metálica ou de outro material impermeável no local em que pousar o caixão. 
Art. 95 O prazo mínimo para a exumação de corpos é de 3 (três) anos, contados da data do óbito, e de 2 
(dois) anos no caso de criança até a idade de seis anos, inclusive. 
Art. 96 As exumações poderão ser feitas sob a responsabilidade dos órgãos ou entidades responsáveis 
pelo cemitério, independentemente de comunicação à autoridade sanitária, desde que observados os 
prazos estabelecidos no artigo anterior e precauções indicadas em normas técnicas específicas. 
Parágrafo único. Fora dos prazos estabelecidos nesta Lei, a exumação de corpos poderá ser 
autorizada, previamente, pela autoridade sanitária nos casos de interesse público comprovado, bem 
como nos casos de pedido de autoridade judicial ou policial para instruir inquéritos. 
 
Art. 97 A exumação de caixão funerário in totum para simples deslocamento, dentro do mesmo 
cemitério, nos casos de construção, reconstrução ou reforma de túmulos, não está sujeita aos prazos 
fixados nesta Lei. 
Parágrafo único. O prazo mínimo para as exumações de que trata o artigo é de 60 dias contados da 
data do óbito, independentemente do óbito ter sido ou não causado por doenças infectocontagiosas. 
Art. 98 O transporte dos restos mortais exumados deverá ser feito em urna adequada, após autorização 
expressa da autoridade sanitária. 

 

 
TÍTULO IV 

SERVIÇOS DE SAÚDE 
Art. 99 Os estabelecimentos de assistência à saúde deverão implantar e manter comissões de controle 
de infecção, definidos em norma técnica específica.  
Parágrafo único. A responsabilidade pessoal dos profissionais de saúde pelo controle de infecção em 
seus ambientes de trabalho independerá da existência da comissão referida neste artigo. 
Art. 100 Os estabelecimentos de assistência à saúde e os veículos para transporte de pacientes deverão 
ser mantidos em rigorosas condições de higiene, devendo ser observadas as normas de controle de 
infecção estipuladas na legislação sanitária. 
Art. 101 Os estabelecimentos de assistência à saúde deverão possuir quadro de recursos humanos 
legalmente habilitados, em número adequado à demanda e às atividades desenvolvidas, conforme 
normas regulamentares vigentes. 
Art. 102 Caberá ao responsável técnico pelo estabelecimento ou serviço, a garantia de 
funcionamento/uso adequado dos equipamentos, materiais, instrumentos e produtos utilizados nos 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos, no transcurso da vida útil, instalados ou utilizados pelos 
estabelecimentos de assistência à saúde. 
Art. 103 Os estabelecimentos de assistência à saúde, que armazenam e utilizam em seus 
procedimentos medicamentos, deverão possuir licença sanitária para a atividade de dispensação de 
medicamentos, manter responsável técnico habilitado e cumprir demais exigências desta Lei e outros 
regulamentos vigentes. 
Art. 104 Os estabelecimentos de assistência à saúde deverão manter, de forma organizada e 
sistematizada, os registros de dados de identificação dos pacientes, de exames clínicos e 
complementares, de procedimentos realizados ou de terapêutica adotada, da evolução e das condições 
de alta, para apresentá-los à autoridade sanitária sempre que esta os solicitar. 
Art. 105 Os estabelecimentos cuja atividade principal não seja assistência à saúde, mas realizam 
procedimentos, utilizam equipamentos e instrumentais, prestam serviços ou oferecem produtos que 
possam acarretar riscos à saúde deverão obter licença de funcionamento junto à Vigilância Sanitária do 
Município, bem como cumprir demais exigências desta Lei e outros regulamentos.  
 

TÍTULO V 
ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS A PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE, EXCETO 

ALIMENTOS. 
Art. 106 As indústrias, distribuidoras ou outros estabelecimentos de que trata este Capítulo, conforme 
regulamentação do órgão Federal, somente poderão ser licenciadas após estarem devidamente 
autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e cumpridas todas as exigências 
legais conforme normas Municipal, Estadual e Federal específicas.  
Art. 107 Os produtos referidos neste capítulo somente poderão ser industrializados, expostos à venda ou 
entregues ao consumo após devidamente registrados ou notificados junto à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, conforme regulamentação específica. 
Art. 108 As distribuidoras que comercializam mais de uma classe de produto, além das licenças 
sanitárias para as atividades, as diferentes classes de produtos deverão ser armazenadas 
separadamente, em locais específicos ou salas separadas, quando as características do produto assim 
exigirem ou conforme normas específicas. 
Art. 109 A dispensação, manipulação e comércio de produtos sujeitos a controle especial deverão 
obedecer às normas técnicas específicas. 
 
Art. 110 As farmácias e drogarias poderão realizar serviços farmacêuticos, executados por profissional 
legalmente habilitado. 
§ 1º Os estabelecimentos somente poderão realizar os serviços farmacêuticos após o cumprimento de 
normas específicas e autorizados pela Vigilância Sanitária do Município. 
§ 2º Os serviços farmacêuticos autorizados pela Vigilância Sanitária do Município deverão estar inclusos 
expressamente na licença de funcionamento do estabelecimento.  
§ 3º Ficará vedado aos demais estabelecimentos farmacêuticos exercer as atividades previstas neste 
artigo. 
Art. 111 Será permitida a realização de serviços farmacêuticos em campanhas de saúde pública 
autorizadas pela Vigilância Sanitária do Município, desde que o local possua condições sanitárias, 
respeitando as normas vigentes. 

 

Art. 112 Não será permitido o fracionamento de produtos saneantes domissanitários nos 
estabelecimentos comerciais varejistas e atacadistas, bem como em veículos ou locais não autorizados 
e licenciados para a atividade. 
Art. 113 Os veículos para transporte dos produtos desinfestantes e equipamentos deverão obedecer a 
normas específicas para transporte de produtos perigosos.  
Art. 114 As transportadoras de que trata este Capítulo somente poderão ser licenciadas após estarem 
devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e cumpridas todas as 
exigências legais conforme normas Municipal, Estadual e Federal específicas.  
Art. 115 O transporte de produtos de interesse à saúde, inclusive produtos alimentícios, e suas 
embalagens, não deverá ser realizado no mesmo veículo ou contêiner de produto perigoso, bem como 
em tanques de carga destinados ao transporte de produtos perigosos a granel. 
Art. 116 O transporte de produtos de interesse a saúde, inclusive produtos alimentícios não deverá ser 
realizado no mesmo veículo ou contêiner quando houver incompatibilidade entre os diferentes produtos 
transportados, mesmo quando todos forem de interesse à saúde. 
 

TÍTULO VI 
ALIMENTOS 

Art. 117 Os estabelecimentos produtores e prestadores de serviços de alimentos estarão sujeitos ao 
licenciamento e à fiscalização da Vigilância Sanitária, devendo cumprir as disposições constantes e 
aplicáveis desta Lei e nas demais normas federal, estadual e municipal vigentes. 
Art. 118 Os proprietários, gerentes, supervisores e funcionários que trabalhem na produção, 
manipulação, recebimento da matéria-prima, armazenamento, embalagem, produto final, distribuição, 
bem como nos procedimentos de higienização, deverão ser regularmente treinados, conforme as boas 
práticas de fabricação/manipulação e os procedimentos operacionais padronizados.  
Art. 119 Os estabelecimentos deverão fornecer touca que cubra todo o cabelo e vestuário adequado que 
não represente risco de contaminação aos manipuladores e às pessoas que necessitarem entrar nas 
áreas de produção e manipulação de alimentos não embalados, a fim de fiscalizar, supervisionar, 
executar instalação e manutenção de equipamentos, entre outras atividades. 
Art. 120 Nos estabelecimentos de gêneros alimentícios deverão ser mantidos os registros de controle de 
saúde dos funcionários (atestado de saúde ocupacional). 
Parágrafo único. A periodicidade dos exames médico-laboratoriais deverá ser anual. Dependendo das 
ocorrências endêmicas de certas doenças, a periodicidade poderá ser reduzida de acordo com normas 
específicas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 
Art. 121 Pessoas com afecções cutâneas, feridas, lesões, supurações ou cortes nas mãos e braços, 
sintomas de afecções respiratórias ou gastrointestinais agudas ou crônicas, com dentes destruídos por 
cárie e periodontites, portadoras aparentes ou inaparentes de doenças infecciosas ou parasitárias terão 
o acesso proibido nas áreas de manipulação e não poderão exercer atividades que envolvam contato ou 
manipulação de alimentos. 
Parágrafo único. Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão garantir que os funcionários nessas 
situações sejam afastados ou deslocados para outras atividades. 
 
Art. 122 Durante a manipulação, preparo, acondicionamento, embalagem, armazenamento, transporte, 
distribuição, comercialização e exposição à venda dos alimentos, deverão ser adotadas medidas a fim 
de minimizar o risco de contaminação cruzada.  
Parágrafo único. Dever-se-á evitar o contato direto ou indireto entre os alimentos crus, semi-preparados 
e prontos para o consumo. 
Art. 123 Os alimentos deverão ser mantidos afastados de saneantes, desinfetantes, solventes, 
combustíveis líquidos, medicamentos, produtos de perfumaria, limpeza e congêneres, ou quaisquer 
outros produtos que possam contaminar ou afetar as características dos alimentos. 
Art. 124 Nos estabelecimentos de gêneros alimentícios serão proibidos: 
I – armazenar, expor à venda ou utilizar, na fabricação ou na manipulação de alimentos, as latas de 
produtos alimentícios que estejam amassadas, estouradas, enferrujadas ou estufadas; 
II – armazenar, expor à venda ou utilizar na fabricação ou na manipulação de alimentos os produtos 
alimentícios com o prazo de validade vencido; 
III – armazenar, expor à venda ou utilizar na fabricação ou na manipulação de alimentos os produtos 
alimentícios de origem animal sem o registro no órgão de fiscalização competente; 
IV – entregar ao consumo ou expor à venda alimentos prontos para o consumo que não sofreram cocção 
e que foram preparados com ovos crus como maionese, mousse, cremes, lanches e outros; 
V – utilizar como refeitório ou alimentar-se nos locais onde se manipulem ou produzam alimentos; 

 

VI – armazenar caixas de papelão e de madeira dentro das áreas de manipulação de alimentos; 
VII – permitir a entrada ou permanência de quaisquer animais nas áreas de manipulação, depósito, 
venda, consumação ou transporte de gêneros alimentícios. 
Art. 125 O transporte de alimentos deverá ser realizado em veículos exclusivos, vistoriados pela 
autoridade sanitária, limpos, identificados e equipados adequadamente. 
§ 1º A cabine do condutor deverá ser isolada da parte que contém os produtos alimentícios, devendo 
esta última ser de material liso, resistente, impermeável, atóxico e lavável. 
§ 2º A exigência de veículos frigoríficos será dependente do mecanismo de transporte e das 
características do produto.  
§ 3º Os veículos de transporte de alimentos perecíveis que necessitarem de controle de temperatura 
deverão estar providos permanentemente de termômetros calibrados e de fácil leitura, com registros 
diários dos valores. 
 

TÍTULO VII 
PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 
COMPETÊNCIAS 

Art. 126 A Vigilância Sanitária de São José do Rio Preto possui autonomia administrativa para execução 
de suas ações, sendo estas privativas do órgão sanitário, indelegáveis e intransferíveis. 
Art. 127 Compete à Vigilância Sanitária de São José do Rio Preto: 
I – realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições; 
II – estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de 
Vigilância Sanitária; 
III – arrecadar taxas de Vigilância Sanitária;  
IV – controlar e fiscalizar os bens, produtos, substâncias e serviços que envolvam risco à saúde pública; 
V – conceder licença de funcionamento para os locais e estabelecimentos de interesse à saúde, 
relacionados a bens, serviços e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, mencionados 
nesta Lei;  
VI – interditar locais em caso de violação da legislação pertinente com risco iminente à saúde;  
VII – suspender atividades, em caso de violação da legislação pertinente ou do risco iminente à saúde;  
VIII – propor o cancelamento da licença de funcionamento em caso de violação da legislação pertinente 
ou com risco iminente à saúde; 
IX – autuar e aplicar as penalidades previstas nesta Lei.  
Art. 128 Os profissionais da equipe de Vigilância Sanitária, investidos das suas funções fiscalizadoras 
serão competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos desta Lei, expedindo termos, autos de 
infração, imposição de penalidades e notificações, referentes à prevenção e controle de tudo quanto 
possa comprometer a saúde. 
Art. 129 São consideradas autoridades sanitárias para efeito desta Lei os servidores admitidos através 
de concurso público para o cargo público de Analista em Vigilância Sanitária criado pela Lei 
Complementar 593 de 15 de Maio de 2019 e os servidores municipais ocupantes de cargos de nível 
superior, lotados na Gerência de Vigilância Sanitária na data de publicação desta Lei, nomeados e 
credenciados conforme Portaria da Gerência de Vigilância Sanitária nº 15 de 27 de Junho de 2019. 
Parágrafo único. Os servidores constantes na portaria mencionada equiparam-se aos analistas em 
Vigilância sanitária para todos os fins de direito e de deveres. 
Art. 130 As autoridades sanitárias de que trata o artigo anterior devem ser credenciadas com 
identificação fiscal específica autenticada.  
Art. 131 A autoridade sanitária, observados os preceitos constitucionais, terá livre acesso a todos os 
locais sujeitos à legislação sanitária, a qualquer dia e hora, sendo as empresas, por seus dirigentes ou 
prepostos, obrigadas a prestar os esclarecimentos necessários referentes ao desempenho de suas 
atribuições legais e a exibir, quando exigido, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel 
cumprimento das normas de prevenção à saúde. 
Art. 132 Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a 
credencial de identificação fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela Secretaria de Saúde do 
Município. 
§ 1º Fica proibida a outorga de credencial de identificação fiscal a quem não esteja autorizado, em razão 
de cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito desta Lei, atos de fiscalização. 
§ 2º A credencial a que se refere este artigo deverá ser restituída à Vigilância Sanitária, sob pena da lei, 
em casos de exoneração ou demissão, aposentadoria, bem como nos de licenciamento por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias e de suspensão do exercício do cargo. 

 

§ 3º A relação das autoridades sanitárias deverá ser publicada semestralmente pela Secretaria de Saúde 
do Município, para fins de divulgação e conhecimento pelos interessados, ou em menor prazo, e por 
ocasião de exclusão ou inclusão dos membros da equipe de Vigilância à Saúde. 
Art. 133 A toda verificação em que a autoridade sanitária concluir pela existência de violação de preceito 
legal e risco à saúde, deverá corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de 
auto de infração.  
Art. 134 As penalidades previstas neste Código deverão ser aplicadas sem prejuízo das sanções de 
natureza civil ou penal cabíveis. 

 
CAPÍTULO II 
INSPEÇÕES 

Art. 135 As inspeções sanitárias serão realizadas motivadamente por: 
I – Requerimento de licença, renovação, cancelamento ou alteração; 
II – Denúncia; 
III – Solicitação de outros órgãos; 
IV – Monitoramento programado pela Vigilância Sanitária. 
§ 1º As inspeções realizadas que não se enquadram no disposto no “caput” deste artigo deverão ser 
imediatamente comunicadas e justificadas ao superior imediato. 
§ 2º As denúncias terão prioridade no atendimento para a realização de inspeção. 
§ 3º As atividades de alto risco terão prioridade no atendimento dos requerimentos, sendo os 
requerimentos de licença inicial preferenciais. 
Art. 136 As inspeções realizadas deverão ser programadas, ajustadas ou alteradas pelo superior 
responsável, cabendo às autoridades sanitárias o cumprimento da programação. 
Art. 137 Os requerimentos deverão ser atendidos em no máximo, duas inspeções, sendo a primeira 
prioritariamente orientativa, sem prejuízo das medidas cabíveis quando constatadas infrações sanitárias. 
§ 1º Após a conclusão das inspeções, o requerimento deverá ser imediatamente deferido ou indeferido. 
§ 2º Não serão concedidos prazos após conclusão das inspeções. 
§ 3º O intervalo entre a primeira e a segunda inspeção não deve ultrapassar 90 (noventa) dias. 
 
§ 4º Serão aceitos cronogramas para adequações quando o prazo para regularização for superior a 90 
(noventa) dias e quando a situação sanitária assim permitir. 
Art. 138 Após o procedimento de inspeção sanitária, quando constatadas irregularidades, deverá ser 
lavrado documento formal, constando o prazo para as adequações necessárias, sem prejuízo do 
disposto nesta Lei. 
Art. 139 A emissão da licença sanitária se dará após o deferimento do requerimento, desde que 
constatadas as condições adequadas de funcionamento. 
 

CAPÍTULO III 
INFRAÇÕES SANITÁRIAS E PENALIDADES 

Art. 140 A toda verificação em que a autoridade sanitária concluir pela existência de violação de preceito 
legal deverá corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração.  
Parágrafo único. Nos casos em que a infração exigir a pronta ação da autoridade sanitária para 
proteção da saúde pública, as penalidades de apreensão, interdição, suspensão de atividade e/ou de 
inutilização deverão ser aplicadas de imediato, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis, 
anexadas ao auto de infração original, conforme normas específicas. 
Art. 141 As penalidades previstas neste Código deverão ser aplicadas sem prejuízo das sanções de 
natureza civil ou penal cabíveis. 
Parágrafo único. Nas residências particulares, a autoridade sanitária só poderá entrar com o 
consentimento do morador, ou amparada por ordem judicial. 
Art. 142 Responderá pela infração quem, por ação ou omissão, lhe der causa, concorrer para sua 
prática ou dela se beneficiar. 
Parágrafo único. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de 
eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis que vierem a determinar avaria, deterioração ou 
alteração de locais, produtos ou bens de interesse da saúde pública. 
Art. 143 A autoridade sanitária deverá comunicar aos conselhos profissionais sempre que ocorrer 
infração sanitária que contenha indícios de violação de ética. 
Art. 144 São infrações de natureza sanitária, seguidas das respectivas penalidades, as condutas abaixo 
elencadas:  

 

I – construir, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos de produção, embalagem e manipulação de 
medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer 
outros estabelecimentos que produzam, embalem ou manipulem alimentos, aditivos para alimentos, 
bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à saúde pública, sem registro, 
licença de funcionamento da Vigilância Sanitária do Município e demais autorizações do órgão sanitário 
competente ou contrariando as normas legais pertinentes. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento de 
licença e/ou multa; 
II – construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de saúde, clínicas em geral, asilos, 
casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou organizações afins, que se 
dediquem à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem licença de funcionamento da Vigilância 
Sanitária do Município ou contrariando normas legais e regulamentares pertinentes. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento de 
licença e/ou multa; 
III – construir, instalar ou fazer funcionar consultórios médicos, odontológicos, e de quaisquer atividades 
paramédicas, laboratórios de análises e de pesquisas clínicas, bancos de células e tecidos, de leite 
humano, de olhos, serviços de hemoterapia e estabelecimentos de atividades afins, estabelecimentos de 
fisioterapia e de recuperação, condicionamento físico, estética, balneários, estâncias hidrominerais, 
termais, climatéricas, de repousos, e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e 
equipamentos geradores de raio-X, substâncias radioativas ou radiações ionizantes e outras, 
estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de ótica, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese 
dentária, de aparelhos ou materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, 
ou filantrópicas, com a participação de agentes que exerçam profissões ou ocupações técnicas e 
auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença de funcionamento da Vigilância Sanitária do Município 
ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes.  
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento de 
licença e/ou multa; 
IV – extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou 
reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar 
alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de 
higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde 
pública ou individual, sem registro, licença de funcionamento da Vigilância Sanitária do Município, 
autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente.  
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento de 
licença e/ou multa; 
V – Manter ou permitir a entrada de animais em estabelecimentos de interesse à saúde, exceto naqueles 
destinados para tal fim. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição e/ou multa; 
VI – construir ou fazer funcionar todo e qualquer local de criação, manutenção, tratamento e reprodução 
de animais, contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição e/ou multa; 
VII – construir ou fazer funcionar estabelecimentos comerciais, de produção, embalagem e manipulação 
de produtos de interesse à saúde, sem a presença de responsável técnico legalmente habilitado. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, cancelamento de licença e/ou multa; 
VIII – exercer profissões e ocupações relacionadas com a saúde sem a necessária habilitação legal: 
Penalidade: interdição e/ou multa;  
IX – extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou 
reembalar, transportar ou utilizar produtos ou resíduos perigosos, tóxicos, explosivos, inflamáveis, 
corrosivos, emissores de radiações ionizantes, entre outros, contrariando a legislação sanitária em vigor.  
Penalidade: advertência, apreensão, inutilização, suspensão de atividade, interdição, cancelamento de 
licença, intervenção e/ou multa; 
X – alterar o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário, modificar seus 
componentes, nome e demais elementos, sem a necessária autorização do órgão sanitário competente.  
Penalidade: suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento da licença e/ou 
multa; 
XI – reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de serem 
nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, 
medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos, perfumes e outros de interesse à saúde.  

 

Penalidade: advertência, suspensão de atividade, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da 
licença e/ou multa; 
XII – reaproveitar embalagens de alimentos, bebidas e refrigerantes no envasilhamento de saneantes, 
medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos, perfumes e outros produtos de interesse à 
saúde. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da 
licença e/ou multa; 
XIII – rotular alimentos e produtos alimentícios ou bebidas, bem como medicamentos, drogas, insumos 
farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, perfumes, correlatos, saneantes, de correção 
estética e quaisquer outros produtos de interesse à saúde, contrariando as normas legais e 
regulamentares. 
Penalidade: suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento da licença e/ou 
multa; 
XIV – fraudar, falsificar ou adulterar alimentos, inclusive bebidas, medicamentos, drogas, insumos 
farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, saneantes e quaisquer outros que 
interessem à saúde pública. 
Penalidade: advertência, apreensão, inutilização, interdição do produto, suspensão de atividade, 
cancelamento da licença, interdição parcial ou total do estabelecimento e/ou multa; 
XV – extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou 
reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar produtos 
de interesse à saúde, sem os padrões de identidade, qualidade e segurança. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento de 
licença e/ou multa; 
XVI – armazenar, entregar ao consumo, expor à venda, comercializar ou utilizar produtos, substâncias, 
equipamentos, instrumentos materiais ou artigos de interesse à saúde que não estejam regularizados 
perante o órgão competente do Ministério da Saúde ou outros órgãos competentes. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento de 
licença e/ou multa; 
XVII – expor à venda, comercializar, ter em depósito, distribuir ou entregar ao consumo, em locais não 
autorizados e/ou licenciados para tal fim, qualquer produto, equipamento, instrumento, material, artigo, 
parte ou acessório exclusivamente de uso institucional ou de uso profissional, bem como matérias 
primas de uso industrial. 
Penalidade: suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento da licença e/ou 
multa; 
XVIII – expor à venda, entregar ao consumo e uso ou utilizar produtos de interesse à saúde que não 
contenham prazo de validade, data de fabricação ou prazo de validade expirado, ou apor novas datas de 
fabricação e validade posterior ao prazo expirado.  
Penalidade: suspensão de atividade, apreensão, inutilização, cancelamento da licença e/ou multa; 
XIX – aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa de lei e normas 
regulamentares. 
Penalidade: advertência, cancelamento de licença, e/ou multa; 
XX – fornecer, vender ou praticar atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e correlatos cuja 
venda e uso dependam de prescrição médica, sem observância dessa exigência e contrariando as 
normas legais e regulamentares.  
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, cancelamento de licença, e/ou multa; 
XXI – comercializar produtos de interesse à saúde que exijam cuidados especiais de conservação, 
preparação, expedição, ou transporte, sem observância das condições necessárias à sua preservação.  
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento de 
licença e/ou multa;  
XXII – retirar ou aplicar sangue, ou desenvolver outras atividades hemoterápicas, contrariando normas 
legais e regulamentares. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, cancelamento de licença e/ou multa; 
XXIII – comercializar sangue e seus derivados, placentas, órgãos, glândulas ou hormônios, bem como 
quaisquer substâncias ou partes do corpo humano, ou utilizá-los, contrariando as disposições legais e 
regulamentares. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, cancelamento de licença e/ou multa; 
XXIV – fazer propaganda enganosa de produtos e serviços de interesse à saúde, ou contrariando a 
legislação sanitária vigente. 
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Penalidade: advertência, suspensão de atividade, proibição de propaganda, suspensão de venda e/ou 
multa; 
XXV – fazer propaganda de produtos farmacêuticos em promoção, ofertas ou doados, de concursos ou 
de prêmios aos profissionais médicos, cirurgiões dentistas, médicos veterinários ou quaisquer outros 
profissionais de saúde.  
Penalidade: advertência e/ou multa; 
XXVI – manter condição de trabalho que ofereça risco à saúde do trabalhador.  
Penalidade: advertência suspensão de atividade, interdição e/ou multa; 
XXVII – fabricar, operar, comercializar máquinas ou equipamentos que ofereçam risco à saúde do 
trabalhador.  
Penalidade: suspensão de atividade, interdição e/ou multa; 
XXVIII – instalar ou fazer funcionar equipamentos inadequados, em número insuficiente, conforme 
definido em norma técnica, em precárias condições de funcionamento ou contrariando normas legais e 
regulamentos pertinentes em relação ao porte ou finalidade do estabelecimento prestador de serviços de 
saúde.  
Penalidade– advertência, suspensão de atividade, interdição, apreensão, cancelamento de licença e/ou 
multa. 
XXIX – deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose, de acordo com 
o que dispõem as normas legais ou regulamentares vigentes.  
Penalidade: advertência e/ou multa; 
XXX – impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis e ao 
sacrifício de animais domésticos considerados perigosos pelas autoridades competentes.  
Penalidade: advertência e/ou multa; 
XXXI – reter atestado de vacinação obrigatória, deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de 
medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua disseminação, à 
preservação e à manutenção da saúde. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, cancelamento de licença e/ou multa; 
XXXII – omitir informações referentes a riscos conhecidos à saúde.  
Penalidade: advertência e/ou multa; 
XXXIII – inobservância das exigências sanitárias relativas a imóveis, pelos seus proprietários, ou por 
quem detenha legalmente a sua posse. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade interdição, e/ou multa; 
XXXIV – proceder à cremação de cadáveres, ou utilizá-los, contrariando as normas sanitárias 
pertinentes.  
Penalidade: advertência, suspensão de atividade interdição, e/ou multa; 
XXXV – reciclar resíduos sólidos infectantes gerados por estabelecimentos prestadores de serviços de 
saúde  
Penalidade: interdição, cancelamento da licença e/ou multa; 
XXXVI – transgredir quaisquer normas legais e regulamentares ou adotar procedimentos na área de 
saneamento ambiental que possam colocar em risco a saúde humana. 
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, intervenção e/ou multa; 
XXXVII – transportar, manter ou armazenar produtos de interesse à saúde juntamente com produtos 
perigosos ou com produtos incompatíveis entre si. 
Penalidade: suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento da licença e/ou 
multa; 
XXXVIII – descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras 
exigências sanitárias pelas empresas de transportes, seus agentes e consignatários, comandantes ou 
responsáveis diretos por embarcações, aeronaves, ferrovias, veículos terrestres, nacionais e 
estrangeiros.  
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, intervenção e/ou multa; 
XXXIX – obstar, retardar ou dificultar a ação das autoridades de saúde no exercício de suas funções.  
Penalidade: advertência e/ou multa; 
XL – transgredir outras normas legais federais ou estaduais, destinadas a promoção, prevenção e 
proteção à saúde.  
Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento de 
licença, intervenção de estabelecimento de prestação de serviços de saúde e/ou multa; 
XLI – descumprir atos emanados das autoridades de saúde visando a aplicação da legislação pertinente 
à promoção, prevenção e proteção à saúde.  

 

Penalidade: advertência, suspensão de atividade, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento de 
licença, intervenção de estabelecimento de prestação de serviços de saúde e/ou multa; 
XLII – desrespeitar ou desacatar autoridades de saúde em exercício de suas atribuições legais. 
Penalidade: advertência e/ou multa. 
Art. 145 As infrações sanitárias serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a 
lavratura de auto de infração, observados o rito e prazos estabelecidos nas regulamentações 
específicas, Municipal, Estadual e Federal. 
 

CAPÍTULO IV 
PROCESSOS 

Seção I – Auto de Infração 
 

Art. 146 As infrações sanitárias serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a 
lavratura de auto de infração, observados o rito e prazos estabelecidos nesta Lei. 
Art. 147 O auto de infração deverá ser lavrado, em três vias, no mínimo, no local em que for verificada a 
infração ou na sede da respectiva repartição pública, pela autoridade sanitária que a houver constatado, 
devendo conter: 
I – nome, cargo e número da credencial de identificação fiscal da autoridade autuante; 
II – o local da verificação da infração, a data e o horário da lavratura; 
III – identificação da pessoa jurídica (ou pessoa física, quando for o caso) autuada especificando o ramo 
de atividade e endereço; 
IV – a descrição da infração;  
V – a disposição legal ou regulamentar transgredida; 
VI – indicação do dispositivo legal que impõe a penalidade a que fica sujeita o infrator; 
VII – nome, identificação civil e assinatura do autuado ou representante;  
VIII – o prazo de 10 (dez) dias, para apresentar defesa ou impugnação do auto de infração. 
§ 1º Havendo recusa do infrator em assinar o auto de infração, será feita, neste, a menção do fato e a 
assinatura de duas testemunhas.  
§ 2º Na impossibilidade de cientificar diretamente o infrator do auto de infração, esta deverá ser feita 
através de carta registrada ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial e, neste caso, 
considera-se efetivada a notificação após 5 (cinco) dias da publicação; 
Art. 148 Constituem faltas graves os casos de falsidade ou omissão dolosa no preenchimento dos autos 
de infração. 
Art. 149 O não cumprimento da obrigação subsistente acarretará a imposição de multa diária, além de 
execução forçada, sendo a decisão irrecorrível. 
Parágrafo único. A multa diária será arbitrada de acordo com os valores correspondentes à 
classificação da infração, sem prejuízo de demais penalidades cabíveis. 
 

Seção II – Penalidades 
Art. 150 As infrações sanitárias, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, serão 
punidas, alternativa ou cumulativamente, com penalidades de: 
I – advertência; 
II – multa; 
III – apreensão de produtos, equipamentos e utensílios; 
IV – interdição de produtos, equipamentos e utensílios; 
V – inutilização de produtos, equipamentos e utensílios; 
VI – suspensão de atividade; 
VII – interdição do estabelecimento, seções, dependências e veículos; 
VIII – cancelamento da licença de funcionamento do estabelecimento; e 
IX – intervenção. 
Art. 151 O auto de imposição de penalidade, quando não aplicado de imediato, deverá ser lavrado pela 
autoridade sanitária após julgamento do processo de autuação: decorrido o prazo para apresentação de 
defesa ou após o indeferimento da defesa. 
§ 1º O auto de imposição de penalidade aplicado de imediato deverá ser anexado ao auto de infração 
original; e, quando se tratar de produtos, equipamentos ou utensílios; deverá ser acompanhado do termo 
respectivo, que especificará a sua natureza, quantidade e qualidade.  
§ 2º O auto de imposição de penalidade, quando não aplicado de imediato, deverá ser lavrado em, no 
máximo, 30 (trinta) dias após o julgamento do processo. 

 

Art. 152 O auto de imposição de penalidade deverá ser lavrado em três vias, no mínimo, devendo 
conter:  
I – a especificação das penalidades impostas; 
II – nome, cargo e número da credencial de identificação fiscal da autoridade autuante; 
III – o local da verificação da infração, a data e o horário da lavratura do auto de imposição de 
penalidade; 
IV – a série, número e data do auto de infração respectivo; 
V – identificação da pessoa jurídica (ou pessoa física, quando for o caso) autuada especificando o ramo 
de atividade e endereço; 
VI – o ato ou fato constitutivo da infração e o local; 
VII – a descrição da infração,  
VIII – a disposição legal ou regulamentar infringida; 
IX – a penalidade imposta e seu fundamento legal; 
X – nome e identificação do autuado ou representante;  
XI – o prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de recurso, contado da ciência do autuado. 
§ 1º Havendo recusa do infrator em assinar o auto de imposição de penalidade, será feita, neste, a 
menção do fato e a assinatura de duas testemunhas, quando possível. 
§ 2º O infrator deverá ser cientificado do auto de imposição de penalidade pessoalmente, através de 
carta registrada ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial e, neste último caso, 
considera-se efetivada a notificação após 5 (cinco) dias da publicação. 
 

Subseção I – Advertência e Multa 
Art. 153 A penalidade de multa ou advertência será aplicada após o indeferimento da defesa; ou, 
decorrido o prazo para apresentação de defesa, exceto quando o risco sanitário exigir outra penalidade 
não aplicada de imediato, a critério da instância julgadora. 
Art. 154 A pena de multa consistirá no pagamento, conforme tabela anexa: 
I – de 5 (cinco) a 20 (vinte) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município (UFM) vigente, para 
infrações primárias consideradas leves; 
II – de 20 (vinte) a 100 (cem) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município (UFM) vigente, para 
infrações primárias consideradas graves;  
III – de 100 (cem) a 700 (setecentas) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município (UFM) 
vigente, para infrações primárias consideradas gravíssimas. 
§ 1º As multas em caso de reincidência específica deverão ser aplicadas levando-se em consideração os 
parâmetros para graduação definidos nesta Lei. 
§ 2º As multas a partir da segunda reincidência específica deverão ser calculadas considerando os 
parâmetros mencionados, acrescido de 50% do valor da última multa imposta para a mesma infração, 
até o limite de 5.000 (cinco mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Município (UFM) vigente.  
§ 3º Sem prejuízo do disposto neste artigo e da aplicação da penalidade de multa, a autoridade 
competente deverá levar em consideração a capacidade econômica do infrator. 
§ 4º Para fins de graduação da multa, a penalidade aplicada de imediato deverá ser considerada como 
atenuante, exceto nos casos em que houver o descumprimento da obrigação subsistente no auto de 
infração. 
 

Subseção II – Interdição 
Art. 155 A penalidade de interdição, total ou parcial, deverá ser aplicada de imediato, sempre que o risco 
à saúde da população o justificar, tendo duas modalidades: 
I – cautelar ou temporária, não podendo, exceder o prazo de 90 (noventa) dias, findo o prazo, o objeto 
interditado deverá ser automaticamente liberado ou interditado definitivamente; 
II – definitiva. 
Art. 156 A interdição do estabelecimento, no todo ou em parte, deverá ser imposta quando o local for 
considerado inadequado quanto à estrutura física e instalações; possuir equipamentos, instrumentos, 
materiais e recursos humanos inadequados ou em número insuficiente; ou adotar procedimentos que 
impliquem em risco à saúde pública ou do trabalhador. 
Art. 157 Os administradores e responsáveis técnicos dos estabelecimentos apenados com interdição 
cautelar, e que possuem pacientes internados, serão os responsáveis pelas práticas que visem o 
fechamento do estabelecimento e pelo encaminhamento dado aos pacientes, garantindo a assistência à 
saúde, conforme normas vigentes.  
Art. 158 Os recursos públicos que venham a ser aplicados em um estabelecimento ou serviço privado 
em razão de intervenção ou interdição deverão ser cobrados dos autuados em dinheiro ou em prestação 

 

de serviços ao SUS, inclusive os gastos provenientes de tratamentos ou internações dos usuários dos 
serviços interditados. 
 
Art. 159 A administração pública municipal deverá suspender de imediato eventuais contratos e 
convênios que mantenham com estabelecimentos de interesse à saúde, ou suas subunidades, 
interditados pela autoridade sanitária, pelo tempo em que durar a interdição, caso o objeto destes esteja 
relacionado com a atividade interditada. 
Art. 160 A interdição de produto, equipamento ou utensílio deverá ser obrigatória quando resultarem de 
laudo laboratorial, exame de processos, ações fraudulentas que impliquem em falsificação ou 
adulteração, além de produtos manifestadamente alterados ou sob suspeita de alteração.  
Parágrafo único. A interdição cautelar, quando se tratar de alimentos perecíveis, não poderá exceder o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, findado o qual, o produto ou o estabelecimento, ficará 
automaticamente liberado. 
Art. 161 Os locais de interesse à saúde, bem como equipamentos, produtos e utensílios interditados 
somente poderão ser liberados da interdição após julgamento da instância competente, mediante 
relatório conclusivo da equipe de inspeção. 
Art. 162 A desobediência à interdição por parte da empresa acarretará pena de responsabilização civil 
ou criminal. 
Art. 163 Os casos em que sejam flagrantes os indícios de alteração ou adulteração do produto, 
equipamento ou utensílio, a interdição deverá ter caráter preventivo ou de medida cautelar. 
Parágrafo único. Na hipótese da interdição prevista no artigo anterior, a autoridade sanitária deverá 
lavrar o termo respectivo.  
Art. 164 Os produtos, equipamentos ou utensílios clandestinos de interesse à saúde, bem como aqueles 
com prazos de validade vencidos, deverão ser apreendidos ou interditados pela autoridade sanitária que, 
após avaliação técnica, deverá decidir sobre sua destinação. 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os produtos, utensílios ou equipamentos 
manifestadamente alterados, que poderão ser inutilizados sumariamente.  
Art. 165 O detentor ou responsável pelo produto, equipamento e utensílios interditados, ficará proibido 
de entregá-lo ao consumo ou uso, desviá-lo ou substituí-lo, no todo ou em parte, até que ocorra a 
liberação da mercadoria pela autoridade competente, sob pena de responsabilização civil ou criminal. 
Art. 166 Caberá ao detentor ou responsável pelo produto, equipamentos e utensílios de interesse à 
saúde condenados, o ônus do recolhimento, transporte e inutilização, acompanhado pela autoridade 
sanitária até não mais ser possível a utilização. 
 

Subseção III - Apreensão de produtos de interesse à saúde 
Art. 167 A apreensão ou inutilização dos produtos, equipamentos ou utensílios deverá ser obrigatória 
nos casos de condenação definitiva de produtos sob interdição cautelar. 
Art. 168 Os produtos, equipamentos e utensílios de interesse à saúde, manifestamente alterados e 
considerados de risco à saúde, deverão ser apreendidos e/ou inutilizados sumariamente pela autoridade 
sanitária, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 
Parágrafo único. Nos casos de apreensão e inutilização sumária de produtos, equipamentos e 
utensílios de interesse à saúde, mencionadas no caput deste artigo, a autoridade sanitária lavrará termo 
de inutilização, ficando dispensada a colheita de amostra. 
Art. 169 Quando o produto for considerado inadequado para uso ou consumo humano, mas passível de 
utilização para outros fins, a autoridade sanitária deverá lavrar laudo técnico circunstanciado, definindo o 
seu destino final. 
 

Subseção IV – Termo de Interdição, Apreensão ou Inutilização e Liberação 
Art. 170 O termo de interdição, apreensão e/ou inutilização de produtos, utensílios ou equipamentos de 
interesse à saúde deverá ser lavrado sempre que lavrados os respectivos autos de imposição de 
penalidade.  
Art. 171 Deverá ser lavrado termo de inutilização de produtos sempre que a empresa solicitar, quando 
se tratar de medicamentos entorpecentes, psicotrópicos e sob controle especial, para comprovação da 
destinação. 
  
Parágrafo único. No caso mencionado neste artigo não há necessidade de lavratura de auto de infração 
e auto de imposição de penalidade. 
Art. 172 Deverá ser lavrado termo de liberação de produtos e/ou equipamentos, dos itens apreendidos 
ou interditados, quando estes forem liberados pela autoridade competente e deverá ser lavrado termo de 

 

liberação de estabelecimento sob interdição, quando estes forem desinterditados pela autoridade 
competente. 
Art. 173 O termo deve especificar a natureza do produto, sua quantidade, qualidade e demais 
informações necessárias para sua identificação. 
Art. 174 O termo deve ser lavrado em três vias, no mínimo, e devem ser preenchidos: 
I – a especificação do termo, que podem ser: Apreensão de produto ou equipamento; Interdição de 
produto ou equipamento; Inutilização de produto; Liberação de produto; Liberação de equipamento; 
Liberação de Estabelecimento; 
II – nome, cargo e número da credencial de identificação fiscal da autoridade autuante; 
III – o local da verificação da infração, a data e o horário da lavratura do termo; 
IV – identificação da pessoa jurídica (ou pessoa física, quando for o caso) autuada especificando o ramo 
de atividade e endereço; 
V – a descrição da infração,  
VI – a disposição legal ou regulamentar infringida; 
VII – identificação do auto de imposição de penalidade, quando for o caso; 
VIII – nome, identificação e assinatura do autuado ou representante.  
§ 1º Havendo recusa do infrator em assinar o termo, será feita, neste, a menção do fato e a assinatura 
de duas testemunhas, quando possível. 
§ 2º Se não for possível cientificar diretamente o interessado do termo, esta deverá ser feita através de 
carta registrada ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial e, neste último caso, 
considera-se efetivada a notificação após 5 (cinco) dias, contados da data da publicação. 
 

Subseção V – Suspensão de atividade 
Art. 175 A penalidade de suspensão de atividade poderá ser aplicada aos estabelecimentos de interesse 
à saúde, sempre que o local adotar procedimentos que impliquem em risco à saúde humana, manifestar 
o interesse em regularização da atividade e a interdição inviabilizar a regularização. 
Parágrafo único. O descumprimento da suspensão imposta sujeitará o infrator à nova autuação e à 
penalidade de interdição definitiva. 
 

Subseção VI – Cancelamento de licença 
Art. 176 A penalidade de cancelamento de licença poderá ser aplicada sempre que houver licença de 
funcionamento vigente e o local descumprir as obrigações subsistentes no auto de infração, sem prejuízo 
do disposto nesta Lei.  

Subseção VII – Intervenção 
Art. 177 A penalidade de intervenção poderá ser aplicada aos estabelecimentos de interesse à saúde, 
sempre que houver o interesse público de manutenção da atividade e riscos iminentes à saúde, até que 
se eliminem as irregularidades. 
§ 1º A duração da intervenção deverá ser aquela julgada necessária pela autoridade sanitária para que 
cesse o risco aludido no caput deste artigo, não podendo exceder o período de 180 (cento e oitenta) 
dias. 
§ 2º Se, transcorridos 180 (cento e oitenta) dias de intervenção, não cessarem as irregularidades que a 
causaram, ou não houver condições de funcionamento, será decretada a interdição do estabelecimento. 
Art. 178 A intervenção será executada por interventor, ou comissão interventora, nomeados pelo 
Secretário de Saúde, com plenos poderes de gestão, que deverão ter aptidão para a correção das 
irregularidades. 
§ 1º Não será permitida a nomeação do então dirigente do estabelecimento, sócios ou responsáveis 
técnicos, seus cônjuges e parentes até segundo grau, como interventores. 
§ 2º Dependerão de prévia e expressa autorização do Secretário de Saúde os atos do interventor que 
impliquem em disposição ou oneração do patrimônio da sociedade e admissão ou demissão de pessoal. 
 

Seção III – Colheita de Amostras e Análise Fiscal 
Subseção I – Análise Fiscal 

Art. 179 Compete à autoridade sanitária realizar de forma programada ou, quando necessária, a colheita 
de amostra de insumos, matérias primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, equipamentos, utensílios, 
embalagens, substâncias e produtos de interesse à saúde, para efeito de análise fiscal. 
Parágrafo único. Sempre que houver suspeita de risco à saúde, a colheita de amostra para análise 
fiscal deverá ser procedida com interdição cautelar do lote ou partida encontrada. 

 

Art. 180 Caso a análise fiscal decorrente de interdição cautelar de produto e/ou estabelecimento não 
comprove infração a qualquer norma legal vigente, a autoridade deverá comunicar ao interessado, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do laudo respectivo, a liberação da mercadoria.  
§ 1º Se a análise fiscal concluir pela condenação do produto, a autoridade deverá notificar o responsável 
na forma prevista nesta Lei, mantendo a interdição até decisão final, observando o prazo máximo de 90 
(noventa) dias conforme estipulado nesta Lei. 
§ 2º Em casos de alimentos perecíveis, em que a infração arguida não tenha relação com a 
perecibilidade do produto, o prazo da interdição, bem como o prazo para notificação da análise 
condenatória, poderá se estender até 10 (dez) dias. 
Art. 181 A colheita de amostra para fins de análise fiscal deverá ser realizada mediante a lavratura do 
termo de colheita de amostra e do termo de interdição, quando for o caso, dividida em três invólucros, 
invioláveis, conservados adequadamente, de forma a assegurar a sua autenticidade e características 
originais. 
§ 1º Das amostras colhidas, uma será enviada ao laboratório oficial para a análise fiscal (amostra 1); 
outra (amostra 2) ficará em poder do detentor ou responsável pelo alimento; e a terceira (amostra 3) 
permanecerá no laboratório oficial, servindo estas duas últimas para eventual perícia de contraprova. 
§ 2º Se a natureza ou quantidade não permitir a colheita de amostra em triplicata, deverá ser colhida 
amostra única e encaminhada ao laboratório oficial para a realização de análise fiscal na presença do 
detentor ou fabricante do insumo, matéria prima, aditivo, coadjuvante, recipiente, equipamento, utensílio, 
embalagem, substância ou produto de interesse à saúde, não cabendo, neste caso, perícia de 
contraprova. 
Art. 182 O termo de colheita de amostra deve ser lavrado em três vias, no mínimo, e devem ser 
preenchidos: 
I – nome, cargo e número da credencial de identificação fiscal da autoridade sanitária responsável pela 
colheita; 
II – o local da realização, a data e o horário da lavratura do termo de colheita; 
III – especificação de número de amostras (triplicata ou amostra única); 
IV – finalidade da colheita; 
V – objetivo da colheita;  
VI – a análise a ser realizada; 
VII – identificação do produto a ser colhido, tais como nome, lote, fabricação, validade, número de 
registro; 
VIII – a temperatura no momento da colheita; 
IX – peso da amostra; 
X – identificação do fabricante e identificação do detentor; 
XI – registro dos números dos lacres das respectivas amostras; 
XII – a disposição legal;  
XIII – nome, identificação e assinatura do detentor (ou autuado) ou representante. 
Parágrafo único. Havendo recusa do detentor (ou autuado) em assinar o termo de colheita, será feita, 
neste, a menção do fato e a assinatura de duas testemunhas, quando possível. 
Art. 183 O laudo analítico condenatório será destinado ao detentor do produto, ao fabricante do produto 
e à instrução do processo na Vigilância Sanitária do Município. 
§ 1º Quando a análise fiscal concluir pela condenação dos equipamentos, utensílios e produtos de 
interesse à saúde, a autoridade sanitária deverá notificar o responsável para apresentar defesa escrita 
ou requerer perícia de contraprova, no prazo de 10 (dez) dias, ou vinte e quatro horas para produtos 
perecíveis, a contar da data do recebimento do resultado e do laudo de análise. 
 
§ 2º O laudo analítico condenatório deverá ser considerado definitivo quando da não apresentação da 
defesa ou da solicitação de perícia de contraprova, pelo responsável ou detentor, no prazo de 10 (dez) 
dias, ou de 24 (vinte e quatro horas) no caso de produtos perecíveis. 
 

Subseção II – Perícia de Contraprova 
Art. 184 A divergência entre os resultados da análise fiscal condenatória e da perícia de contraprova 
ensejará recurso à Vigilância Sanitária, no prazo de 10 (dez) dias, e deverá ser determinado, dentro de 
igual prazo, novo exame pericial a ser realizado sobre a amostra em poder do laboratório oficial. 
Art. 185 Não sendo comprovada, através dos exames periciais, a infração objeto da apuração, e sendo o 
produto considerado próprio para o consumo, a autoridade sanitária lavrará despacho liberando-o, e será 
determinado o arquivamento do processo. 

 

Art. 186 Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto em razão do laudo 
laboratorial condenatório confirmado em perícia de contraprova, ou nos casos de constatação, em 
flagrante, de atos de fraude, falsificação ou adulteração do produto. 
Art. 187 Concluída a condenação dos produtos, deverão ser tomadas as medidas legais cabíveis pela 
autoridade competente. 
 

Seção IV – Notificações 
Art. 188 Transcorrido o prazo para interposição de recurso ou pagamento de multa, ao infrator será 
lavrada a Notificação de recolhimento de multa para recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias corridos 
junto ao órgão arrecadador competente, sob pena de cobrança judicial. 
Art. 189 Apresentado recurso, será lavrado a Notificação de Recolhimento de Multa após decisão 
denegatória definitiva. 
Art.190. A Notificação de Recolhimento de Multa deverá ser lavrada em duas vias, no mínimo, e devem 
ser preenchidos: 
I – nome, cargo e número da credencial de identificação fiscal da autoridade autuante; 
II – o local da verificação da infração, a data e o horário da lavratura da notificação de recolhimento de 
multa; 
III – identificação da pessoa jurídica (ou pessoa física, quando for o caso) notificada, especificando o 
ramo de atividade e endereço; 
IV – valor, em reais, ou especificação monetária vigente, a ser recolhido; 
V – número, série e data do auto de imposição de penalidade respectivo; 
VI – a disposição legal ou regulamentar infringida; 
VII – número, série e data do auto de infração respectivo; 
VIII – a penalidade imposta e seu fundamento legal; 
IX – nome e identificação do autuado ou representante.  
§ 1º A notificação deverá ser feita através de carta registrada ou, em casos de não recebimento desta, 
por edital publicado uma única vez na imprensa oficial e, neste último caso, considera-se efetivada a 
ciência após 5 (cinco) dias, contado da data da publicação. 
§ 2º Não caberá defesa ou recurso da Notificação de Recolhimento de Multa. 
Art. 191 O recolhimento das multas será feito mediante emissão de guia de recolhimento retirada 
através dos meios oficiais da Prefeitura Municipal. 
Art. 192 A comprovação do recolhimento da multa se dá pela apresentação da guia recolhida original e 
esta deverá ser anexada ao processo. 
Art. 193 Não recolhida a multa no prazo de 30 (trinta) dias, o processo administrativo será encaminhado 
para a Dívida Ativa do Município. 
 

Seção V – Julgamento 
Art. 194 No julgamento das infrações sanitárias, são consideradas instâncias: 
I – Dirigente da Vigilância Sanitária ou responsável de equipe por este indicado; 
II – Junta de Análise e Julgamento de Infrações Sanitárias (JAJIS) 
III – Secretário Municipal de Saúde. 
 
Art. 195 Compete à Junta de Análise e Julgamento de Infrações Sanitárias – JAJIS, simultânea e 
colateralmente às ações da Vigilância Sanitária: 
I – analisar e julgar os recursos interpostos contra a aplicação de Autos de Imposição de Penalidade, 
lavrados pelas autoridades sanitárias; 
II – requisitar laudos, perícias, exames, documentos e outras informações às instituições públicas ou 
privadas autuadas, para análise e julgamento dos respectivos recursos; 
III – apurar e analisar processos, requerimentos e denúncias unicamente no âmbito da Vigilância 
Sanitária.  
Art. 196 A Secretaria de Saúde do Município, após decisão definitiva na esfera administrativa, fará 
publicar todas as penalidades aplicadas aos infratores da legislação sanitária. 
Art. 197 As infrações às disposições legais de ordem sanitária prescrevem em 5 (cinco) anos. 
§ 1º A prescrição interromper-se-á pela notificação ou qualquer outro ato da autoridade competente que 
objetive a sua apuração e consequente imposição de penalidade. 
§ 2º Não corre prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. 
 

Subseção I – Imposição de penalidade 
Art. 198 As infrações sanitárias serão classificadas em: 

 

I – leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 
II – graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 
III – gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais circunstâncias 
agravantes. 
Art. 199 Para graduação e imposição da penalidade, a instância julgadora deverá considerar: 
I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública; 
III – os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias; 
IV – a capacidade econômica do infrator. 
§ 1º Entende-se como gravidade do fato, o risco à saúde pública. 
§ 2º Entende-se como antecedentes do infrator, a existência ou não de orientação anterior registrada 
sobre o objeto da infração. 
§ 3º Pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte serão enquadradas como de baixa 
capacidade econômica para fins de graduação de multa. As demais empresas deverão comprovar o 
porte junto à defesa para a graduação da multa (empresas de médio porte), caso contrário, será 
enquadrada como alta capacidade econômica (grandes empresas). 
Art. 200 Serão circunstâncias atenuantes: 
I – a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento; 
II – a errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, quanto patente a incapacidade 
do agente para entender o caráter ilícito do fato; 
III – o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as consequências 
do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado; 
IV – ser o infrator primário, e a falta cometida, sem consequências graves para a saúde pública. 
Art. 201 Serão circunstâncias agravantes: 
I – ser o infrator reincidente, independente da natureza da infração; 
II – cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente de ação ou omissão que contrarie o 
disposto na legislação sanitária;  
III – o infrator coagir outrem para a execução material da infração; 
IV – ter a infração consequências graves à saúde pública; 
V – se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de tomar as providências de 
sua alçada, tendentes a evitá-lo; 
VI – ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé. 
Art. 202 Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da pena será 
considerada em razão das que sejam preponderantes. 
 

Subseção II - Defesas 
Art. 203 O infrator poderá apresentar a defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 10 (dez) 
dias contados da ciência.  
Art. 204 Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o processo de auto de infração será analisado 
e julgado em 1ª instância pelo dirigente da Vigilância Sanitária ou por responsável de equipe por este 
indicado. 
Parágrafo único. O infrator deverá ser cientificado sobre o deferimento ou indeferimento da defesa ou 
da impugnação apresentada por meio eletrônico, ou por carta registrada, ou por edital publicado uma 
única vez na imprensa oficial e, neste último caso, considera-se efetivada a ciência após 5 (cinco) dias, 
contados do dia da publicação. 
Art. 205 A autoridade autuante deverá manifestar-se antes do julgamento do processo, apresentada ou 
não a defesa, no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento do processo. 
Art. 206 Quando a infração ocorrida configurar crime contra a saúde pública, deverão ser comunicados, 
pela autoridade competente, os órgãos estaduais e federais competentes, bem como as autoridades 
policiais. 
 

Subseção III – Recursos 
Art. 207 O autuado possui prazo de 10 (dez) dias após a ciência para apresentar recurso do auto de 
imposição de penalidade.  
§ 1º Decorrido o prazo a que se refere o caput deste artigo, não apresentado recurso ou pagamento de 
multa, nos casos desta penalidade, o infrator deverá ser notificado para o pagamento da multa; 
§ 2º Não serão admitidos recursos nos casos de penalidade de advertência. 
Art. 208 Apresentado recurso, a autoridade autuante deverá manifestar-se antes do julgamento do 
processo no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento do processo. 

 

Art. 209 Os recursos serão julgados em 2ª instância pela Junta de Análise e Julgamento de Infrações 
Sanitárias (JAJIS). 
Parágrafo único. O infrator deverá ser cientificado sobre o deferimento ou indeferimento do recurso por 
meio eletrônico, ou por carta registrada, ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial e, 
neste último caso, considera-se efetivada a ciência após 5 (cinco) dias, contado do dia da publicação. 
Art. 210 Quando se tratar das penalidades previstas nos incisos VI a IX do artigo 163, mantida a decisão 
condenatória, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias ao Secretário de Saúde do Município. 
Art. 211 O infrator tomará ciência das decisões pessoalmente ou por procurador, à vista do processo; ou 
por meio eletrônico, ou por carta registrada, ou por edital publicado uma única vez na imprensa oficial e, 
neste último caso, considera-se efetivada a ciência após 5 (cinco) dias, contado do dia da publicação. 
Art. 212 Os recursos dos autos de imposição de penalidade apresentados somente poderão ter efeito 
suspensivo nos casos de imposição de multa. 
Art. 213 Alterada a penalidade imposta por decisão da Junta de Análise e Julgamento de Infrações 
Sanitárias (JAJIS), deverá ser lavrado novo auto de imposição de penalidade substitutivo. 
Parágrafo único. Não será admitido novo recurso nos casos de substituição de penalidade. 
Art. 214 Deferido o recurso o processo deverá ser arquivado. 
Art. 215 Nas transgressões que independam de análises ou perícias o processo obedecerá a rito 
sumaríssimo e será considerado concluso caso o infrator não apresente recurso no prazo previsto nesta 
Lei. 
 

LIVRO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 216 Todos os prazos mencionados no presente Código e suas regulamentações correm 
ininterruptamente, e, quando se tratar de autuação, termo, notificação, defesa, recurso, intimação ou 
qualquer outra comunicação, a partir do primeiro dia útil subseqüente da ciência ou publicação. 
Parágrafo único. O prazo que se encerrar ao sábado, domingo, feriado ou dia em que a repartição 
pública estiver fechada, considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. 
Art. 217 Quando o interessado for analfabeto ou fisicamente incapacitado o auto ou intimação poderá 
ser assinado "a rogo" na presença de duas testemunhas ou, na falta destas, deverá ser feita a devida 
ressalva pela autoridade de saúde. 
 
Art. 218 O disposto neste Código deverá, na sua aplicação, ser compatibilizado com a legislação 
sanitária correlata vigente, prevalecendo sempre os parâmetros legais e técnico-científicos de proteção, 
promoção e preservação da saúde. 
Art. 219 Os estabelecimentos constantes desta Lei deverão cumprir as demais normas específicas, 
editadas pela Prefeitura de São José do Rio Preto, em regulamento próprio, assim como outras ditadas 
pelos órgãos estadual e federal, no que couberem. 
Art. 220 Na ausência de norma legal específica prevista neste Código e nos demais diplomas Federal e 
Estadual vigentes, a autoridade sanitária, fundamentada em documentos técnicos reconhecidos pela 
comunidade científica, poderá fazer exigências que assegurem o cumprimento do disposto nesta Lei. 
Art. 221 As autoridades sanitárias, não deverão manter vínculo profissional, formal ou informal, bem 
como realizar qualquer atividade relacionada com estabelecimentos, locais e profissionais alvos de 
licenciamento pela Vigilância Sanitária, além das atribuições legais exercidas dentro da Administração 
Pública. 
Art. 222 Os serviços da Vigilância em Saúde deverão utilizar impressos próprios definidos em 
regulamentação específica para fins de orientação, intimação ou autuação. 
Art. 223 Fica extinto o Serviço de Inspeção Municipal da Gerência de Vigilância Sanitária Municipal, 
subordinada à Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 224 Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, ficando revogados: 
I - os artigos 2º ao 10, da Lei Municipal nº 6.961, de 29 de dezembro de 1997, e 
II - os incisos I a XI e XIII, do artigo 3º, bem como os artigos 4º, 6º ao 11º, da Lei Municipal 8.629, de 21 
de maio de 2002. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de junho de 2020. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local. 
 

 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
17 de junho de 2020

 

ANEXO 
 

PENALIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Baixa Média Alta
N Advertência Advertência Advertência
S 5 6 7
N 7 8 9
S 9 10 11
N 11 12 13
S 13 14 15
N 15 16 17
S 17 18 19
N 20 25 30
S 30 35 40
N 40 45 50
S 50 55 60
N 60 65 70
S 70 75 80
N 100 150 200
S 200 250 300
N 300 350 400
S 400 450 500
N 500 550 600
S 600 650 700

Observação:

5

1

1- Os Antecedentes referem-se à existência anterior de orientação registrada sobre o objeto da infração.
2-  Pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte são consideradas de baixa capacidade econômica. Nos 
demais casos a comprovação do porte da empresa deverá ser apresentado junto à defesa para a graduação da multa 
(médio porte), caso contrário, será enquadrada como alta capacidade econômica (grandes empresas).
3- A partir da segunda reincidência específica as multas calculadas deverão ser acrescidas de 50% do valor da última multa 
imposta para a mesma infração. 
4 - A regularização imediata, comprovada durante a defesa, reduzirá a penalidade para a graduação anterior, de acordo 
com a capacidade econômica.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CITAÇÃO

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2020
Objeto: Aquisição de pedras em geral destinadas ao uso ge-
ral na infraestrutura urbana, estradas rurais e demais obras e 
serviços.
Data do Encerramento: 02/07/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 16 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI.

Tomada de Preços nº 09/2020. Objeto: Obras de Infraes-
trutura Urbana de Recapeamento asfáltico nas Ruas Felipe 
Liebana Torres, Rua Mauricio de Lima Basso e Rua Manoel 
Pereira Leal, do município de Tanabi-SP.  Entrega dos Enve-
lopes: Data 03 de julho de 2020, às 09h15min. Abertura dos 
envelopes: Data 03 de julho de 2020, às 09h30min. O edital 
completo poderá ser obtido na Prefeitura do Município de Ta-
nabi, sito à Rua Dr. Cunha Junior nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 16 de junho de 2020. Norair Cassia-
no da Silveira – Prefeito. 

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 17/2020. Objeto: Aquisição de veículos 
leves para Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Tanabi Estado de São Paulo, conforme descrito no anexo I 
deste edital. Fica designada para o dia 29 de junho de 2020, 
as 09h15min, a sessão de entrega de envelopes, creden-
ciamento e negociação. O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 
15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 16 de ju-
nho de 2020. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.

ATO AVISO PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
ATO CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado de São Paulo - CORE-SP, Autarquia Federal, torna 
público aos interessados que a Concorrência Pública nº 
01/2020, com abertura prevista para o dia 16 de junho de 
2020, às 10h (horário de Brasília), cujo objeto consiste na 
Alienação do domínio pleno dos imóveis de propriedade do 
CORE-SP, na cidade de São José do Rio Preto/SP., ALTE-
ROU a data de abertura do certame para 14 de setembro de 
2020 às 10h. A retifi cação do Edital e seus anexos estarão 
disponíveis no site http://www.core-sp.org.br.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
Maike André Marques
Pregoeiro

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1056539-60.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
Tropical Festas E Eventos LTDA - ME, CNPJ 22.191.494/0001-71 e Fábio Júlio Soares, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 
088.245.716-3, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando 
em síntese: “ que é credor da executada da importância de R$ 19.900,00, oriunda da cédula de crédito bancário-pessoa jurídica, 
ag/conta 23/259338-6, contrato nº 2211708, emitido em 26/01/18, tendo a executada passado a utilizar da integralidade do 
limite, sem honrar com os encargos contratados, ficando inadimplente com o total do limite”. E como a requerida e seu 
representante legal, encontram-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pagarem a dívida no valor de R$ 19.900,00, que deverá ser 
atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente, arbitrados em 10% 
sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para 
embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários e advogado,os executados poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 seis 
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916 do Código 
de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora 
(art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 
10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 
916, § 5º, do Código de Processo Civil). O prazo para embargos é de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente 
edital. Não sendo apresentados embargos, os réus serão considerados reveis, caso em que lhes será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São José do Rio Preto, aos 08 de maio de 2020. K -17e18/06

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
LUIZ SERGIO MONTANARI FRANZOTTI e NICOLLE TICIANELLI 
BIANCHINI. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em Potirendaba, SP, no dia 18 de julho de 1989, fi lho de 
JOSÉ LUIZ FRANZOTTI e de GISLAINE MONTANARI FRANZOT-
TI. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira de produção, soltei-
ra, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de dezembro 
de 1991, fi lha de LUIZ CARLOS BIANCHINI e de JOSEMEIRE 
TICIANELLI BIANCHINI. 
WAGNER RODOLFO COSTA e BRUNARA COELHO LEAL. Ele, 
de nacionalidade brasileira, desenvolvedor de software, desquita-
da, nascido em Salvador, BA, no dia 05 de março de 1976, fi lho de 
ALAIDES RODOLFO COSTA e de WALTAMIR ROSA DE SOU-
ZA COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, 
nascida em Novo Horizonte, SP, no dia 12 de agosto de 1992, fi lha 
de GERSON APARECIDO PEREIRA LEAL e de MARIA BENEDITA 
COELHO. 
VINICIUS GABRIEL RODRIGUES e LOURDES CORSI RIBEIRO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, nascido em 
Bauru, SP, no dia 08 de fevereiro de 1996, fi lho de MARCOS LIMA 
RODRIGUES e de MARGARETE FACCIOLI GABRIEL RODRI-
GUES. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nasci-
da em Campinas, SP, no dia 27 de maio de 1997, fi lha de AIRTON 
DE ASSIS RIBEIRO e de MARIA ROSA CORSI. 
ANDERSON LIMA DA SILVA e JULIET CRISTINA DE SOUZA NO-
VELI. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, solteiro, nascido 
em Mirante de Paranapanema, SP, no dia 12 de março de 1996, 
fi lho de ANTONIO PEDRO DA SILVA e de IRACI DE LIMA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida em Monte 
Aprazível, SP, no dia 09 de julho de 1989, fi lha de VLADIMIR REIS 
NOVELI e de GEIZA PEREIRA DE SOUZA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto,16 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


