
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 

 

PROJETO DE LEI  

  

 

  

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 2.886/94, para 

tratar dos procedimentos administrativos referentes às 

infrações sanitárias, e dá outras providências.   

  

  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais,  

  

D E C R E T A:  

   

Art. 1º Ficam modificados os artigos 2º, 5º e 6º da Lei nº 2.886, de 19 de janeiro de 1994, 

para vigorarem com as seguintes redações: 

 

“Art. 2º Somente poderá ser extraído, produzido, fabricado, transformado, 

preparado, manipulado, dispensado, purificado, fracionado, embalado, reembalado, 

armazenado, expedido, comprado, vendido, trocado, cedido, exposto ao consumo, 

transportado, alimentos, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos 

dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, agrotóxicos e 

congêneres, utensílios, aparelhos e outros produtos de interesse à saúde que:   

  
I - tenham sido previamente cadastrados nos órgãos federal e estadual 

competentes, sob pena de multa de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) unidades do Valor 

Padrão de Referência do Tesouro Municipal - VPRTM; 

II - tenham sido elaborados, reembalados, transportados, importados ou 
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vendidos por estabelecimentos devidamente licenciados, sob pena de multa 

de 30 (trinta) a 40 (quarenta) unidades do VPRTM; 

  

III - tenham sido rotulados segundo as disposições das legislações federal 

e estadual, sob pena de multa de 0,1 (um décimo) a 10 (dez) unidades do VPRTM,  

por unidade com irregularidade; 

  

IV - obedeçam na sua composição, às especificações do respectivo padrão 

de qualidade, quando se tratar de alimento padronizado, ou aquelas que 

tenham sido declaradas no momento do respectivo registro, quando se 

tratar de alimentos de fantasia ou artificiais, ou ainda não padronizados, 

sob pena de multa de 10 (dez) a 30 (trinta) unidades do VPRTM. 

  
V - estejam de acordo com as legislações sanitárias vigentes”.   

 
 

“Art. 5º No exercício das respectivas funções, a autoridade sanitária fica obrigada 

 a exibir a carteira de fiscalização expedida segundo os modelos oficiais. 

  

Parágrafo único.  Aquele que, de qualquer forma e por qualquer meio, causar 

embaraço à ação das autoridades incumbidas de inspeção e fiscalização sanitárias, 

receberá pena de multa  de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) unidades do VPRTM,  

sem prejuízo dos procedimentos cíveis e criminais cabíveis.” 

 

“Art. 6º A inspeção e a fiscalização sanitária serão exercidas pela autoridade 

Municipal, e suplementarmente, através dos comandos sanitários subordinados à 

Secretaria Municipal de Saúde, nos limites das suas atribuições, não comportando 

exceção de dia e/ou hora.  

 

§ 1º Os agentes da inspeção e fiscalização sanitária, no exercício de suas atribuições 

e mediante as formalidades legais terão assegurado o livre acesso e a permanência, 
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pelo período que se fizer necessário, aos locais e dependências de estabelecimentos 

que lidam com gêneros alimentícios, bem como aos veículos que destinados à sua 

distribuição, comércio e/ou consumo, assim como a quaisquer estabelecimentos, 

domicílios e/ou atividades que devam ser submetidos ao poder de polícia 

sanitário. 

 

 § 2º Nos estabelecimentos com atendimento direto ao público, o livre 

aceso e a permanência de que trata o parágrafo anterior ficam limitados 

aos horários de funcionamento em que referido atendimento não ocorra.” 

 

Art. 2º Fica acrescido o art. 14-A à Lei nº 2.886, de 19 de janeiro de 1994, com a seguinte 

redação: 

 

 “Art. 14-A As infrações sanitárias serão apuradas em procedimento administrativo 

próprio, observados os ritos e os prazos estabelecidos nesta Lei e em sua 

regulamentação. 

 

§ 1º A lavratura de auto de infração deverá ser, obrigatoriamente, precedida de uma 

etapa de notificação prévia, em que deverá ser cientificado formalmente o autuado, 

pessoalmente, por seu representante legal ou preposto, da descrição dos fatos, das 

disposições legais e regulamentares contrariadas, das penalidades aplicáveis, e dos 

prazos para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, indicadas as exigências  

a serem cumpridas, e para a apresentação de recurso contra a notificação e seus 

termos.  

 

§ 2º O termo de notificação será lavrado em 3 (três) vias e assinado pela autoridade 

sanitária competente, sempre que houver exigência a cumprir e desde que, por sua 

natureza, gravidade ou flagrante, exija a aplicação imediata de penalidade prevista 

nesta Lei ou em sua regulamentação. 

§ 3º Será concedido ao autuado: 
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I - o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 15 (quinze) dias, para que sejam 

cumpridas as exigências para saneamento das irregularidades apontadas no termo de 

notificação e que ao mesmo atribuídas; 

 

II - o prazo de 20 (vinte) dias para interpor recurso por escrito à autoridade sanitária 

contra o termo de notificação recebido, no seu todo ou em partes. 

 

§ 4º A interposição de recurso suspende, automaticamente, a contagem do prazo 

estabelecido para cumprimento das exigências contidas no termo de notificação, 

exclusivamente quanto aquelas irregularidades apontadas que sejam objeto de 

questionamento pelo notificado. 

 

 § 5º No prazo de 20 (vinte) dias contados da interposição de recurso pelo notificado 

a autoridade sanitária emitirá parecer fundamentado opinando pela manutenção, 

retificação ou cancelamento do termo de notificação, assim, da continuidade ou da 

obrigação do cumprimento das medidas saneadoras que contidas no mesmo. 

 

§ 6º Expirado o prazo total estabelecido no inciso I do § 3º deste artigo, o mesmo 

poderá ser prorrogado ainda, em casos excepcionais, por autoridade superior àquela 

autoridade sanitária que concedeu a primeira prorrogação, pelo tempo que se fizer 

necessário, nos seguintes casos: 

 

I - por motivo de interesse público, mediante despacho fundamentado;  

 

II - quando o autuado comprovar estar cumprindo as determinações contidas no 

termo de notificação, mas, também, que o prazo concedido será insuficiente para 

conclusão do saneamento de todas as irregularidades que lhe foram atribuídas.  

 

§ 7º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica a caso de reincidência específica, 
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como caracterizada na regulamentação desta Lei, verificada em período inferior a 06 

(seis) meses contados da data de emissão do último termo de notificação do autuado 

para a mesma infração. 

 

§ 8º Auto de infração é o instrumento de fé pública, coercitivo, para aplicação inicial 

de penalidade prevista nesta Lei e/ou em sua regulamentação, devendo sempre 

trazer indicados, de modo explícito, em caracteres legíveis, o motivo determinante de 

sua lavratura, assim como o dispositivo legal ou regulamentar em que se fundamenta 

e o prazo para apresentação de recurso contra a penalidade imposta. 

 

§ 9º Impõe-se a lavratura de auto de infração quando:  

 

I - o autuado, por si ou por seus representantes, se recusar a assinar o termo               

de notificação emitido em observação ao disposto do § 1º deste artigo por três vezes 

ou mais durante um período de 30 (trinta) dias, a primeira dessas na data de sua 

emissão e as demais em intervalos subsequentes de no mínimo 07 (sete) dias e              

no máximo 15 (quinze) dias; 

 

II - não forem cumpridas as exigências contidas no termo de notificação dentro do 

prazo concedido ao autuado, consideradas, no que couber, a suspensão em razão da 

interposição de recurso e as eventuais prorrogações; 

 

III - for verificada a ocorrência de infração que, por sua natureza, gravidade, 

flagrante, e/ou reincidência, exija a aplicação imediata de penalidade prevista nesta 

Lei ou em sua regulamentação. 

 

§ 10. Será concedido ao infrator o prazo de 20 (vinte) dias para interpor recurso por 

escrito à autoridade sanitária contra o auto de infração que ao mesmo atribuído, no 

seu todo ou em partes. 

§ 11. No prazo de 20 (vinte) dias da interposição de recurso pelo infrator, na forma 
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do parágrafo anterior, a autoridade sanitária emitirá parecer fundamentado opinando 

pela manutenção, retificação ou cancelamento do auto de infração. 

   

§ 12. Expirado o prazo regulamentar de 20 (vinte) dias sem interposição do recurso, 

será o auto de infração julgado à revelia e convertido na penalidade que couber                  

às infrações constantes do mesmo.” 

 

Art. 3º O Poder Executivo, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, 

deverá adequar seu Decreto nº 52, de 19 de abril de 1995, a todas as alterações promovidas 

na Lei nº 2.886, de 19 de janeiro de 1994. 

 

Art. 4º No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação da presente esta Lei, o 

Poder Executivo, exclusivamente para fins da constituição efetiva do Código Sanitário 

Municipal, deverá promover a conversão do teor do seu Decreto nº 52, de 19 de abril de 

1995 em diploma legal, observando-se, para tanto, o que dispõe, por simetria e por relação, 

os artigos 13 e 14 da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

   

Vila Velha, ES, 24 de maio de 2018. 

  

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador 

 

 

 

 

J U S T I F I C A T I V A  
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Senhor Vereador Presidente,   

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras:  

  

 

Este Mandato tem como uma de suas lutas a simplificação dos procedimentos atuais para               

a emissão do Alvará Sanitário, por meio da alteração da legislação municipal incidente e 

pertinente, nos casos de atividades de baixo risco quando de seu desenvolvimento, seguindo 

listagem estabelecida por legislação superior, e de modo que o licenciamento sanitário, tão 

importante para a obtenção de autorização de localização e funcionamento, possa vir a ser 

totalmente realizado em meio eletrônico. 

 

Foi assim que instados por colaborador deste Mandato a dar contribuição visando melhorar  

a ambiência de negócios em Vila Velha naquilo que tange aos procedimentos de inspeção e 

fiscalização sanitária, a vigilância sanitária, seguindo as alterações aprovadas e introduzidas 

na legislação semelhante do Município de Vitória, apresentamos a presente proposição.  

 

A Lei nº 9.151, de 29 de junho de 2017, do Município de Vitória, de iniciativa do 

Vereador Denner Januário da Silva [PPS], dispõe, resumidamente, que: 

 

[1] a lavratura de autos de infração em razão de potenciais irregularidades praticadas contra 

a legislação sanitária seja precedida de “etapa de notificação prévia” e seus ritos;  

 

[2] seja concedido o “prazo improrrogável de 30 (trinta) dias” para que as irregularidades 

apontadas sejam sanadas;  

 

[3] quando das ações de fiscalização, somente seja solicitado o auxílio de autoridade policial, 

civil ou militar nos casos de [a] risco a saúde e à segurança pública; [b] risco à integridade 

física das pessoas e/ou de seus patrimônios; [c] embaraço ou impedimento à circulação de 
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pessoas e/ou de veículos; [d] atividade não licenciada exercida por comércio ambulante ou 

eventual. 

  
[4] nos “estabelecimentos com atendimento direto ao público”, o livre acesso, entendemos, 

também a permanência, dos agentes de inspeção e fiscalização fique restrito aos horários 

em que referido atendimento não estiver ocorrendo.    

 

Pesquisa feita, verificamos que as duas primeiras disposições apresentas acima, já constam  

da legislação municipal, entretanto, compreendidas pelo conteúdo do Decreto Executivo 

nº 52, de 19 de abril de 1995, nos seus artigos 395 a 401; Decreto esse que regulamenta 

a Lei nº 2.886, de 19 de janeiro de 1994, que “Institui a defesa e proteção da saúde no 

tocante à vigilância e engenharia sanitária e dá outras providências”, e, equivocadamente, 

foi designado como sendo o “Código Sanitário Municipal”. 

 

Ainda, que as outras duas disposições, como acontece naquele caso do Município de Vitória, 

se fazem compreendidas entre as disposições iniciais do Código de Controle de Posturas 

deste Município, a Lei nº 5.406, de 04 de fevereiro de 2013, no parágrafo único de           

seu art. 5º.   

 

Então, o que propomos, por meio das alterações e da ordenação do rito para tratamento  

das potenciais irregularidades que atentem contra as disposições do Código Sanitário do 

Município e os direitos dos membros da sociedade vilavelhense à saúde e ao bem estar,                  

foi incorporar à Lei nº 2.886, de 1994, em termos, as disposições contidas no Decreto 

Executivo nº 52, de 1995, e na Lei nº 5.406, de 2013. 

 

Cabe ressaltar a discordância deste Mandato para o fato de que o Código Sanitário Municipal 

esteja em verdade consistido no Decreto Executivo nº 52, de 1995, não na Lei nº 2.886,              

de 1994, pois, assim, submetido em aspectos importantes ao poder discricionário do Chefe 

do Poder Executivo. 

É nesse sentido que ainda acrescentamos um artigo para estabelecer que todo o teor 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 

do Decreto Executivo nº 52, de 1995, seja convertido em Lei, por condizente a um 

Código Sanitário, em simetria com o que dispõe a Lei Complementar Federal nº 95, de 1998, 

no seu art. 13, e, especialmente, para fazer voltar um assunto tão importante ao espectro  

do poder de legislar desta Câmara Municipal e de seus membros Vereadores.     

 

Em vista da melhoria da ambiência para o desenvolvimento da atividade empreendedora e 

dos negócios neste Município, contamos mais uma vez com o apoio de Vossas Senhorias. 

              

 Vila Velha, ES, 24 de maio de 2018.  

  

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador   


