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LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2009, 16 DE DEZEMBRO DE 2009. 
 
 
Cria o Código Sanitário no município 
de Parelhas e dá outras 
providências. 
 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS/RN FAZ SABER, que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 
TÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
Art. 1º Compete a Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor do 

Sistema Único de Saúde- SUS, no âmbito do município de Parelhas, a 
execução das ações de Vigilância Sanitária. 
  

Parágrafo único. Entende-se por Vigilância Sanitária o 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, da prestação de serviços de interesse da saúde. 
  

Art. 2º Incumbe à Vigilância Sanitária, respeitada a legislação em vigor, 
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à 
saúde pública. 
  

§ 1º Considera-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização 
sanitária pela Vigilância Sanitária:   
             

 I- medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 
insumos, processos e tecnologias; 
             

 II- água para consumo humano, alimentos, inclusive bebidas, seus 
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes 
orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários; 
            

  III- cosméticos produtos de higiene pessoal e perfumes; 
          

    IV- saneantes destinados à higienização, desinfecção ou 
desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; 
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  V- quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco á saúde, 
obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetida a 
fontes de radiação. 
             
 

 § 2º Considera-se serviços submetidos ao controle e fiscalização 
sanitária pela Vigilância Sanitária, aqueles voltadas para a atenção 
ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, os realizados em regime de 
internação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles 
que impliquem a incorporação de novas tecnologias, as escolas e creches, os 
salões de beleza, de cabeleireiros e barbearias. 
             

 § 3º sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, submetem-se 
ao regime de vigilância sanitária 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. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta 
de verbas próprias consignadas no orçamento em vigor. 
          

 Art. 4º A coordenadoria de vigilância sanitária obedecendo às 
legislações federal e estadual pertinentes poderá baixar normas 
regulamentadoras para controlar a produção, exposição e comercialização bem 
como a prestação de serviços que possam oferecer riscos à saúde. 
 

 
TÍTULO II 

 
DA LICENÇA SANITÁRIA 

 
 

 Art. 5º A instalação e o funcionamento dos estabelecimentos e empresas 
de produtos e serviços de interesse da saúde, somente serão efetuados depois 
de devidamente licenciados pela autoridade sanitária competente. 
  

Parágrafo único  – Será cobrada taxa de licenciamento para expedição 
do alavrá no qual terá como base de calculo o art. 80 do Código Tributário 
Municipal. 
  

Art. 6º A licença sanitária, regularização documental para que pessoas 
físicas ou jurídicas exerçam as atividades ao regime de Vigilância Sanitária, 
terá validade de um ano, e deverá ser revalidada por períodos iguais e 
sucessivos. 
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Art. 7º Para transporte de produtos sujeitos à vigilância sanitária, os 
veículos devem ser licenciados pelo Órgão de Vigilância Sanitária competente, 
e as instalações deverão obedecer à legislação vigente.   

 
Art. 8º Os vendedores de água destinada ao consumo humano deverão 

informar a fonte, bem como, apresentar atestado de análise da qualidade da 
água. 

 
Art. 9º As licenças ou suas revalidações poderão ser suspensas, 

cassadas ou canceladas, nos seguintes casos: 
 
! – por solicitação da empresa; 
 
II – pelo não funcionamento da empresa, por mais de 120 (cento e vinte) 

dias; 
 
III – por interesse da saúde pública a qualquer tempo, pela autoridade 

sanitária competente; 
 
§ 1º - A suspensão, cassação ou cancelamento a que se refere este 

artigo, resultará de despacho fundamentado após vistoria realizada pela 
autoridade sanitária competente. 

 
§ 2º - Nos casos referidos no incisos II e  III, deste artigo, o direito a 

defesa deverá ser assegurado em processo administrativo no órgão sanitário 
competente. 

 
 

TÍTULO III 
 

DO SANEAMENTO BÁSICO E DO MEIO AMBIENTE 
 

CAPÍTULO I 
 

Das disposições Gerais 
 
 
Art. 10°.  As edificações de qualquer tipologia, uso ou atividade, quer 

sejam permanentes ou temporárias obedecerão entre outros, aos requisitos de 
higiene segurança sanitária indispensáveis a proteção da saúde do indivíduo e 
da coletividade. 

 
Parágrafo Único: Todo e qualquer uso do solo urbano deverá atender as 

legislações específicas de meio ambiente e saneamento básico.  
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Ar. 11° – A Secretaria Municipal de Saúde adotará medidas necessárias 

à inspeção sanitária nos edifícios, construções ou terrenos urbanos, na forma e 
condições estabelecidas em normas técnicas, dentro de seus limites 
constitucionais.  

 
Art. 12º -  As chaminés de qualquer espécie deverão ter altura mínima 

de 5 metros acima do prédio mais próximo num raio de 50 metros. 
 
Art. 13º - A vigilância sanitária requisitará apoio técnico aos órgãos 

ambientais do Município, do Estado, ou da União para solucionar problemas 
decorrentes da poluição ambiental. 

 
Art. 14º - Fica a vigilância sanitária autorizada a utilizar a legislação 

sanitária municipal, estadual e federal nos casos não previstos neste código, 
podendo, inclusive, requisitar o auxílio da autoridade policial para execução das 
medidas previstas neste código. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Dos Resíduos Sólidos 
 

 
Art. 15°-  Compete à autoridade sanitária estabelecer normas e fiscalizar 

seu cumprimento, quanto ao manuseio, coleta, transporte e destino final dos 
resíduos sólidos. 

 
Art. 16° - É obrigatório o cadastramento para efeito de controle, 

fiscalização e informação ao público, das pessoas físicas ou jurídicas, que 
exerçam atividades de coletas e transporte de resíduos sólidos. 

 
Art. 17° - Aquele que transportar, coletar, manusear para destino final 

dos resíduos sólidos, deverá usar equipamentos aprovados pelas Autoridades 
Sanitárias, com objetivo de prevenir contaminação e/ou acidentes. 

 
Art. 18° -  É de responsabilidade do Poder Público Municipal a coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, em condições 
de que não represente risco ao meio ambiente e a saúde individual ou coletiva. 

 
Parágrafo Único: Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e 

aos seus responsáveis legais, o gerenciamento dos resíduos, desde a geração 
até o destino final de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde 
pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de responsabilização solidária de 
todos aqueles, pessoas físicas ou jurídicas que, direta ou indiretamente, 
causem ou possam causar degradação ambiental. 
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Art. 19° -   Os resíduos sólidos provenientes de construção, reformas ou 

restauração de imóveis particulares, serão de responsabilidade de seus 
proprietários, que serão obrigados a cumprirem as determinações desse 
Código;  

 
CAPÍTULO III 

 
Dos Locais para Velórios, Cemitérios e das Atividad es Mortuárias 

 
 

Art. 20° - Nenhum cemitério será construído sem a aprovação dos 
projetos pela vigilância Sanitária competente, e o sepultamento dos cadáveres 
só poderão realizar-se em cemitérios licenciados pelo órgão sanitário 
competente. 

 
Art. 21° - O depósito e manipulação de cadáveres para fins legais, 

incluindo as necrópsias, deverão ser feitos por profissionais especialistas e de 
acordo com as técnicas e procedimentos reconhecidos; 

 
Art. 22° - A exumação dos restos mortais que tenham cumprido o tempo 

assinalado pela sua permanências nos cemitérios, observará as normas 
apresentadas pelas autoridades sanitárias. 

 
TÍTULO IV 

 
DO CONTROLE DAS POPULAÇÕES ANIMAIS URBANAS 

 
CAPÍTULO I 

 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 23° - A Secretaria da Saúde é responsável pelo controle das 

zoonoses no Município de Parelhas. 
 
Art. 24° - A Secretaria Municipal de saúde, através da vigilância 

sanitária, respeitadas as competências de outros órgãos federais e estaduais  
e/ou municipais, determinará as medidas  necessárias para proteger a 
população, contra pragas de insetos, roedores e outros animais que possam 
ser considerados agentes diretos e indiretos na propagação de doenças ou 
interferir no bem estar da sociedade. 
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CAPÍTULO II 
 

Da Criação de Animais 
 

 
Art. 25° - A partir da vigência desta Lei, fica proibida a criação e 

manutenção de animais ungulados em área urbana, exceto, o emprego de 
animais para atividades militares, bem como, animais em exposição, atividades 
desportivas cívicas e diversão pública, organizadas por associações 
devidamente legalizadas, em conformidade com a Lei de proteção aos animais. 

 
Art. 26° - É proibida a utilização de animais feridos, enfraquecidos e 

doentes em serviços de tração. 
 
Art. 27° - A criação de muitos animais domésticos em uma mesma 

residência, poderá ser proibida desde que se comprove a falta de higiene ao 
ponto de causar proliferação de doenças. 

 
Art. 28° -Todo proprietário é obrigado a manter seu cão e gato 

imunizado, anualmente, contra a raiva e outras zoonoses, evidenciado através  
de comprovante emitido por órgão competente. 

 
Art. 29° -  É proibido abandonar animais vivos ou mortos, em qualquer 

área pública ou privada.   
 

CAPÍTULO III 
 

Da Apreensão de Animais 
 
Art. 30° - Será apreendido todo e qualquer animal: 
 
I – encontrados nas vias e logradouros público; 
 
II – suspeitos de raiva ou zoonoses; 
 
III – submetido a maus tratos por seu proprietátio ou preposto deste; 
 
IV – criado ou utilizado em desacordo com a presente Lei; 
Parágrafo Único:  Os animais encontrados na situação mencionada no 

caput desse artigo, uma vez capturados, serão encaminhados para um centro 
de controle ou órgão responsável; 
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Art. 31°-  O transporte de animais doentes e a disposição de cadáveres 

que houverem sofrido de zoonoses, serão efetivados na forma determinadas 
pelas autoridades sanitárias. 

 
Art. 32° - Os animais capturados serão mantidos por um prazo de 72 

(setente e duas) horas, e findo este prazo, não sendo os mesmos reclamados, 
terão destinos determinados pelos órgãos responsáveis. 

 
Art. 33° - Quando o animal apreendido em situação irregular possuir 

valor econômico, poderá ser leiloado a juízo da autoridade competente ou 
doado ao público interessado. 

 
Art. 34° -  Será cobrada dos proprietários de animais resgatados dentro 

do prazo, taxa diária de permanência a ser especificada em decreto. 
 
Art. 35° - É permitida a entrada em domicilio particular, lugares cercados 

de proprietários ou submetidos aos seus cuidados, das autoridades sanitárias 
devidamente identificadas, para efeitos de exames, tratamentos, capturas de 
animais doentes ou suspeitos de zoonoses ou vetores. 

 
Parágrafo Único: Em caso de resistência, o Município, em defesa da 

saúde Pública, poderá valer-se de autorização Judicial; 
 
Art. 36° - Fica determinado aos circos, parques de diversões e similares 

a obrigatoriedade de laudos zoosanitário emitidos pela vigilância sanitária do 
Município, bem como, o cumprimento de normas regulamentares relacionadas 
a higiene nas instalações de equipamentos. 

 
CAPÍTULO  V 

 
DA AÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 
Art. 37° - a vigilância epidemiológica acompanhará as doenças e 

agravos á saúde, assim como a detecção e o conhecimento de seus fatores 
determinantes através da sistematização de informações, realização de 
pesquisas, inquéritos, investigações e levantamentos necessários a elaboração 
e execução de planos e ações, visando ao seu controle e/ou erradicação. 

 
Art. 38° - São considerados como de notificação compulsória, no âmbito 

do município, casos ou óbitos suspeitos ou confirmados das doenças 
classificadas de acordo com o regulamento sanitário internacional, de relação 
elaborada pelo ministério da saúde e aquelas enumeradas em normas técnicas 
especiais. 
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Parágrafo único- A relação das doenças caracterizadas como de 

notificação compulsória poderão ser modificadas mediante normatização 
posterior, de acordo com a epidemiologia das mesmas. 

 
Art. 39° - A ação da vigilância Sanitária e Epidemiológica ocorrera em 

caráter permanente e constituirá atividade de rotina pela Secretaria municipal 
de saúde. 

 
Art. 40° - A notificação compulsória dos casos de doenças tem caráter 

sigiloso obrigatório, em relação aos notificantes e as autoridades sanitárias que 
a tenha recebido. 

 
§1º. A indenização do paciente portador de doenças referidas no caput 

deste artigo, fora do âmbito medico-sanitario, somente poderá efetivar-se em 
caráter excepcional, em casos de grande risco a comunidade, a juízo de 
autoridade sanitária e com conhecimento prévio do paciente ou de seu 
responsável. 

 
§2º. Quando se tratar de pacientes portador de doenças de notificação 

compulsória, como a SIDA/AIDS ou outras de características similares, 
detectadas no âmbito medico-hospitalar-laboratorial ou na própria comunidade, 
sua identificação se restringira, exclusivamente, aos profissionais diretamente 
ligados a sua assistência medica e as autoridades sanitárias notificadoras. 

 
Art. 41° - É dever de todo cidadão, comunicar a autoridade sanitária local 

a ocorrência de fato comprovado ou presumível de agravo a saúde da 
população. 

 
Art. 42° - São obrigados a fazer notificação a autoridade sanitária de 

casos suspeitos ou confirmados de doenças relacionadas na lista de 
notificação compulsória do estado: médicos e outros profissionais de saúde, no 
exercício de profissão, bem como os responsáveis por organizações e 
estabelecimentos públicos e particulares de saúde, de ensino, os responsáveis 
pelos meios de transporte (automóvel, ônibus, transporte alternativo, etc...), 
onde tenha estado o paciente, respeitando o dispositivo no art. 37 

 
Art. 43° - Os médicos veterinários, no exercício de sua profissão, 

notificarão a Vigilância Epidemiológica municipal os casos identificados de 
zoonoses. 

 
Art. 44° -  As notificações recebidas pela autoridade sanitária local serão 

comunicadas ao órgão competente da secretaria de estado de saúde, de 
acordo com o estabelecido em normas técnicas. 
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Art. 45° -  Notificado um caso de doença transmissível, ou observados, 

de qualquer modo, a necessidade de uma investigação epidemiológica 
competente a autoridade sanitária a adoção das demais medidas cabíveis. 

 
Art. 46° - Recebida a notificação, a autoridade sanitária é obrigada a 

proceder a investigação epidemiológica pertinente para elucidação do 
diagnostico e averiguação do agravo na comunidade. 

 
Parágrafo único- A autoridade sanitária poderá exigir e executar 

investigações, inquéritos e levantamentos epidemiológicos, junto a indivíduos e 
a grupos populacionais determinados, sempre que julgar necessário.  

 
Art. 47° - Na ocorrência de casos de doenças transmissíveis e agravos a 

saúde caberá a autoridade sanitária, quando julgar pertinente, proceder a 
investigação epidemiológica, a definição das medidas de controle a adotar e a 
execução das ações que lhe couberem. 

 
1. No controle de edemias e zoonoses, a autoridade sanitária poderá, 

considerados os procedimentos técnicos pertinentes, exigir a eliminação de 
focos, reservatórios e animais que, identificados como fontes de infecção, 
contribuam para a proliferação e disperção de agentes etiológicos e vetores. 

 
2. Autoridade sanitária, sempre que julgar necessário, exigira exames 

clínicos e/ou laboratoriais, necessários a conclusão da investigação 
epidemiológica. 

 
Art. 48° - A secretaria Municipal de Saúde, observando as normas e 

recomendações pertinentes, fará executar, no município as vacinações de 
caráter obrigatório, definidas no Programa Nacional de Imunização, 
coordenando, controlando, supervisionando e avaliando o desenvolvimento das 
ações correspondentes. 

 
Art. 49° - Para efeitos desse código entende-se por vacinas de caráter 

obrigatório, aquelas que devem ser misturadas sistematicamente, a todos os 
indivíduos de um determinado grupo etário ou a população em geral. 

 
Art. 50° - Para efeitos desse código, entende-se por vacinação básica, o 

numero de doses de uma vacina, a intervalos adequados, necessários para 
que  o individuo possa ser considerado imunizado. 

 
Art. 51° - As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo 

sistemático e gratuito pelos órgãos e pelas entidades publicas, bem como pelas 
entidades privadas subvencionadas pelos Governos Federal, Estadual e 
Municipal. 
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Art. 52° -  É dever de todo cidadão submeter-se a vacinação obrigatória. 
 
 
 

TITULO V 
 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS 
 

CAPITULO I 
 

Das disposições preliminares 
 

Art. 53° - A vigilância sanitária do município exercerá o controle e a 
fiscalização sobre alimentos, matéria- prima alimentar, alimentos para fins 
especiais, aditivos e quaisquer outros produtos alimentícios. 

 
Parágrafo único- Ficam adotadas as definições constantes nas 

Legislações Federal, estadual e municipal. 
 
Pertinentes, no que se refere a alimentos e outros produtos citados. 
 
Art. 54°- Cabe a vigilância sanitária do município licenciar, controlar e 

fiscalizar a extração, produção, fabricação, transformação, armazenamento, 
transporte, comercialização e consumo de alimentos e/ou outros produtos 
citados no art . 53 desta Lei. 

 
 
Art. 55° - Todo alimento destinado ao consumo humano, qualquer que 

seja a sua origem, estado ou procedência, produzido ou exposto a venda, no 
município de Parelhas, deverá atender aos padrões de identidade e qualidade 
e, bem assim , aos requisitos de higiene, envasamento, rotulagem e 
embalagem, estabelecidos em normas legais e regulamentares especificas. 

 
Art. 56° - Os alimentos destinados ao consumo imediato tenham ou não 

sofrido cocção, só poderão ser expostos a venda, devidamente protegidos, e 
os industrializados quando registrados no órgão federal ou estadual 
competente. 

 
Art. 57° - As instalações destinadas aos serviços de alimentação 

deverão atender aos padrões determinados pela Secretaria Municipal de saúde 
nos aspectos concernentes a saúde publica sem prejuízo da aplicação das 
normas emanadas de outros órgãos competentes do Município, do estado e da 
união, no que couber. 
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Art. 58° - As pessoas físicas e jurídicas, que exercem atividades de 

produção, comercialização e industrialização de alimentos e produtos 
alimentícios, ficam sujeitas ao controle e fiscalização da secretaria Municipal de 
Saúde, sem prejuízo do atendimento as exigências de outros órgãos  e 
entidades competentes do município, do estado e da união. 

 
CAPITULO II 

 
Da comercialização de alimentos 

 
Art. 59° - Somente poderão ser postos a venda os alimentos e matérias 

primas alimentares, alimentos in natura, aditivos para alimentos e, matérias, 
artigos e utensílios destinados a entrar em contato com alimento que: 

I- tenha sido registrado, previamente no órgão competente. 

II- Tenham sido elaborados, embalados, transportados, importados 
ou negociados por estabelecimentos devidamente licenciados: 

III- Obedeçam, na sua composição, as especificações de respectivo 
registro, quando se tratar de alimentos de fantasia ou artificial, ou 
ainda, não padronizado. 

          
 Parágrafo único- Será permitido, excepcionalmente, expor a venda 

alimentos não registrados previamente, quando os mesmos forem elaborados 
em caráter experimental e sejam destinados a pesquisa de mercado, a critério 
do órgão competente da secretaria municipal de saúde. 
           

Art. 60° - São considerados impróprios para comercialização e ou 
consumo os gêneros alimentícios deteriorados, corrompidos adulterados, 
falsificados, fraudados, bem como aqueles que: 

 
 
I- Contenham substancias venenosas ou tóxicas em quantidades 

que possam torna-las prejudiciais a saúde do consumidor ou 
estejam acima dos limites de tolerância permitida pelos órgãos 
competentes do Ministério da saúde; 

II- Contenham microorganismos patogênicos ou parasitos vivos em 
qualquer estagio de evolução; 

III- Tenham suas embalagens constituídas, no todo em parte, por 
substancias prejudiciais a saúde. 
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 Parágrafo único- Não se enquadram, na restrição do caput deste artigo, 

os gêneros alimentícios cujas alterações forem previstas em lei ou 
regulamento. 
         

Art. 61° - Os alimentos, destinados a comercialização, deverão ser 
armazenados, depositados, expostos sobre estrados, prateleiras ou 
dependurados em suporte, não sendo permitido contato direto com o piso. 

 
Art. 62° - Sem prejuízo às legislações federal e estadual pertinentes, as 

infrações à legislação sanitária municipal, serão punidas alternativa ou 
cumulativamente, com as seguintes penalidades: 

 
I- Advertência 

II- Apreensão do produto 

III- Multa 

IV- Inutilização do produto 

V- Suspensão de vendas ou fabricação do produto 

VI- Interdição do estabelecimento 

VII- Cassação do alvará sanitário do estabelecimento 

          
Art. 63° - São infrações a este código: 

I - construir, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território do 
Município, estabelecimentos submetidos ao regime deste Código, sem licença 
do órgão sanitário, ou contrariando as normas legais e regulamentares 
pertinentes.   

Pena - advertência, interdição do estabelecimento, e cassação da licença e/ou 
multa;  

 

II - praticar atos de comércio e indústria, ou assemelhados, 
compreendendo substâncias, produtos e artigos de interesse para a saúde 
pública, individual ou coletiva, sem a necessária licença ou autorização da 
vigilância sanitária, ou contrariando o disposto neste Código e nas demais 
normas legais e regulamentares pertinentes.   
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Pena - advertência, interdição do estabelecimento, cassação da licença e/ou 
multa;  

III - impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas as 
doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados 
perigosos pelas autoridades sanitárias.   

Pena - advertência e/ou multa;  

IV - 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.   

Pena - advertência, interdição do estabelecimento, cassação da licença e/ou 
multa;  

V - opor-se à exigência de provas imunológicas ou à sua execução pelas 
autoridades sanitárias.  

Pena - advertência e/ou multa;  

VI - obstar a ação das autoridades sanitárias competentes no exercício 
regular de suas funções.  

Pena - advertência, interdição do estabelecimento, cassação da licença e/ou 
multa;  

VII - aviar receita em desacordo com prescrições do médico e cirurgião-
dentista, ou das normas legais e regulamentares.  

Pena - advertência, interdição do estabelecimento, cassação da licença e/ou 
multa;  

VIII - retirar ou aplicar sangue, proceder às operações de plasmaferese, 
ou desenvolver outras atividades hemoterápicas, contrariando normas legais e 
regulamentares.   

Pena - advertência, interdição do estabelecimento e/ou do produto, inutilização 
do produto, cassação da licença e/ou multa;  

IX - utilizar sangue e seus derivados, placentas, órgãos, glândulas ou 
hormônios, bem como quaisquer partes do corpo humano contrariando as 
disposições legais e regulamentares.   
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Pena - advertência, interdição do estabelecimento, cassação da licença e/ou 
multa;  

X – reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres, e outros 
produtos capazes de produzir danos à saúde, para envasilhamento de 
alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos 
dietéticos, de higiene, cosméticos e perfumes.   

Pena - advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição do 
produto e/ou do estabelecimento, cassação da licença;  

           XI – produzir ou expor à venda produtos de higiene sem licença do 
órgão sanitário competente; 

Pena – advertência, apreensão do produto e/ou multa; 

XII - aplicar pesticidas, raticidas, fungicidas, inseticidas, defensivos 
agrícolas e outros produtos congêneres, pondo em risco a saúde individual ou 
coletiva, em virtude de uso inadequado com inobservância das normas legais, 
regulamentares e técnica, aprovadas pelos órgãos pertinentes.   

Pena - advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, interdição do 
produto e/ou do estabelecimento, cassação da licença e/ou multa;   

XIII - descumprimento de normas legais e regulamentares medidas, 
formalidades e outras exigências sanitárias pelas empresas de transportes, 
seus agentes e consignatários, comandantes, responsáveis diretos por 
embarcações, aeronaves, trens, veículos terrestres, nacionais e estrangeiros.   

Pena - advertência, interdição e/ou multa;  

XIV - inobservância das exigências sanitárias relativas a imóveis pelos 
seus proprietários, ou por quem detenha a sua posse.   

Pena - advertência, interdição e/ou multa;  

XV - fraudar, falsificar ou adulterar alimentos, inclusive bebidas, 
medicamentos, drogas, insumos farmacêutico, correlatos, cosméticos, produtos 
de higiene, dietéticos, saneantes e outros que interessem à saúde pública.   

Pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, 
suspensão de venda e/ou de fabricação do produto, interdição do 
estabelecimento, cassação da licença;   
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XVI - expor à venda ou entregar ao consumo, sal refinado ou moído, que 
não contenha iodo na proporção fixada pelas normas legais ou 
regulamentares.   

Pena - advertência, apreensão e/ou inutilização do produto, cessação da 
licença e/ou multa;  

 Art. 64° -  As infrações sanitárias apuradas em processo administrativo 
próprio, iniciado com lavratura do auto de infração pelos fiscais da VISA; 

 Art. 65° - O auto de infração será lavrado na sede da repartição 
competente ou no local em que for verificada a infração, pela autoridade 
sanitária que a houver constatado, devendo conter: 

 I- nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais 
elementos necessários à sua qualificação e identificação civil; 

 II- local, data e hora da lavratura onde a infração foi verificada; 

 III- descrição da infração e menção do dispositivo legal ,ou regulamentar 
transgredido; 

 IV- Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal 
que autoriza a sua imposição; 

 V- ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo 
administrativo; 

 VI- assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas 
testemunhas e do autuante; 

 VII- Prazo de interposição de recurso quando cabível. 

 Parágrafo único- Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será 
feita, neste a menção do fato. 

 Art. 66° - o infrator pode apresentar defesa ao secretário municipal de 
saúde num prazo de 15 dias. 

 Art. 67° - As atividades de fiscalização e controle, de competência da 
Vigilância Sanitária ensejarão: 
          

   I- a instituição da cobrança de Taxa de licença Sanitária, no qual terá 
como base de calculo o art. 80 do Código Tributário Municipal. 
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 II- As ações de vigilância sanitária, objeto desta Lei, executadas pela 
Secretaria de Saúde, os valores dos preços públicos de que trata este artigo. 
  

III – Serão fixados, anualmente, através de decreto por proposta do 
Secretário Municipal de Saúde, os valores dos preços públicos de que trata 
este artigo. 
  

Parágrafo único. Os recursos arrecadados pela cobrança de Taxa de 
Licença Sanitária e de Preços Públicos serão recolhidos ao Fundo Municipal de 
saúde em subconta em favor da coordenadoria de Vigilância Sanitária. 

 

Art. 68° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Parelhas, 16 de dezembro de 2009. 

 

 

 

Francisco Assis de Medeiros. 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 
 

   Tendo em vista que a vigilância sanitária do Município de Parelhas, 
diante da descentralização necessita de uma lei específica para desenvolver as 
suas atividades o ente público está enviando a esta Augusta Casa Legislativa o 
presente Código Sanitário no qual visa à regulamentação e a melhoria das 
ações da vigilância sanitária do Município de Parelhas. 
 Desde já contamos com a aprovação do presente projeto de Lei por esta 
Augusta Casa Legislativa e renovamos os nossos votos de apreço e 
consideração. 
 
 

 

Parelhas - RN, 16 de dezembro de 2009. 

 
 

 
Francisco Assis de Medeiros 

Prefeito Municipal 
 
   
 
 


