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PROJETO DE LEI Nº 056, DE 26 DE ABRIL DE 2018. 
 
 

Inclui artigos na Lei nº 6.114, de 29 de julho 
de 1998. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu san-

ciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Ficam acrescidos os Arts. 2º-A, 2º-B, 2º-C, 2º-D, 2º-E e 2º-F na Lei 

nº 6.114, de 29 de julho de 1998, que “Institui as Ações e Serviços de Vigilância Sa-
nitária no Município e dá outras providências”, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 2º-A Constatada a infração sanitária, a autoridade competente, no 
exercício da ação fiscalizadora, lavrará no local em que for verificada a 
infração ou na sede da Vigilância Sanitária, o Auto de Infração Sanitária, 
que deverá conter: 
 
I – nome do autuado ou responsável, endereço, número da inscrição no 
CNPJ ou CPF, ramo de atividade, número do Alvará Sanitário, se houver, 
além de outros elementos necessários à identificação do autuado; 
 
II – local, data e hora da verificação da infração; 
 
III – descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido; 
 
IV – penalidade a que está sujeito o autuado e o respectivo preceito legal 
que autoriza sua imposição; 
 
V – ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato constatado em 
processo administrativo sanitário; 
 
VI – assinatura do servidor autuante; 
 
VII – assinatura do autuado, ou na sua ausência, de seu representante 
legal ou preposto e, em caso de recusa, a consignação dessa 
circunstância pela autoridade autuante e a assinatura de duas 
testemunhas, quando possível; 
 
VIII – prazo para impugnação ou defesa ao auto de infração; 
 
§ 1º Na impossibilidade de efetivação da providência a que se refere o 
inciso VII deste artigo, o autuado será notificado via postal ou por edital na 
imprensa oficial. 
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§ 2º O edital referido no § 1º deste artigo será publicado uma única vez, 
na imprensa oficial do Poder Executivo Municipal, considerando-se 
efetivada a notificação cinco dias após a publicação. 
 
Art. 2º-B O infrator poderá impugnar ou apresentar defesa ao auto de 
infração, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia útil 
seguinte ao da ciência da infração. 
 

§1º Antes do julgamento da impugnação ou defesa a que se refere este 
artigo, a Autoridade Julgadora ouvirá o fiscal, que terá o prazo de 10 (dez) 
dias para pronunciar-se a respeito, fornecendo as informações 
pertinentes. 
 
§2º Apresentada ou não a impugnação ou defesa, o auto de infração será 
julgado pelo Coordenador da Vigilância Sanitária, que é a 1ª Instância 
Julgadora. 
 
§3º Da decisão da 1ª Instância Julgadora, caberá recurso, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados do primeiro dia útil seguinte ao da ciência ou 
publicação, para o Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde, que é 
a 2ª Instância Julgadora. 
 
§4º Da decisão da 2ª Instância Julgadora, caberá recurso, no prazo de 20 
(vinte) dias, contados do primeiro dia útil seguinte ao da ciência ou 
publicação, para o Secretário Municipal da Saúde, que é a instância final 
da esfera administrativa. 
 
§5º No caso de impedimento legal do membro da 1ª instância julgadora, o 
processo administrativo sanitário será submetido à análise da 2ª instância 
julgadora e, assim, sucessivamente. 
 
§6º No impedimento do Secretário Municipal da Saúde, o julgamento final 
do processo administrativo sanitário será submetido ao Conselho 
Municipal da Saúde. 
 
§7º Os membros das instâncias julgadoras serão nomeados através de 
Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 2º-C O recurso interposto contra a decisão não definitiva tem efeito 
suspensivo relativamente ao pagamento da multa, não impedindo a 
imediata exigibilidade do cumprimento das obrigações subsistentes. 
 
Art. 2º-D Quando aplicada a pena de multa, o infrator será notificado para 
efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação 
da decisão final, recolhendo-a aos cofres públicos do Município. 
 
Art. 2º-E Em caso de inadimplência após o prazo para pagamento 
previsto no art. 2º-D desta lei, o débito será inscrito em dívida ativa pela 
Secretaria da Fazenda do Município. 
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Art. 2º-F Não sendo possível intimar o infrator das decisões dos julgamen-
tos da 1ª, 2ª e 3ª Instâncias Julgadoras, pessoalmente ou via postal, será 
realizada a intimação por meio da imprensa oficial do Município.” (NR) 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   
LAJEADO, 26 DE ABRIL DE 2018. 

 
 

MARCELO CAUMO 

PREFEITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

__________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Rua Júlio May, nº 242 –  Bairro Centro – CEP 95.900-000 

E-mail: sead@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1257 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 056/2018. 
Expediente: 21144/2017. 

 
 

SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORES VEREADORES, 
 

Encaminhamos a esse Poder Legislativo o anexo Projeto de Lei que 
acrescenta os Arts. 2º-A a 2º-E na Lei Municipal nº 6.114, de 29 de julho de 1998, 
que “Institui as Ações e Serviços de Vigilância Sanitária no Município e dá outras 
providências”. 

Conforme Resolução nº 250/07 - CIB/RS, todos os municípios devem 
formalizar junto ao Estado as adesões de ações estratégicas de Vigilância Sanitária 
(VISA), sendo necessário, para isso, definir as instâncias hierárquicas para análise e 
e julgamento das defesas e recursos no âmbito dos processos administrativos 
sanitários. Assim sendo, é preciso adequar a Lei nº 6.114/98, incluindo as instâncias 
julgadoras, para que VISA de Lajeado possa desenvolver ações fiscalizatórias em 
estabelecimentos, tais como farmácias (manipulação de medicamentos), indústrias 
de cosméticos e saneantes, laboratórios clínicos e de patologia, serviços de 
radiodiagnóstico médico, consultórios médicos com procedimentos cirúrgicos, 
ambulâncias e UTIs móveis, entre outros, que, até então, são de competência da 16ª 
CRS. 

Dessa forma, os artigos acrescidos visam aprimorar a legislação sanitária 
em nosso município, organizando e delimitando as instâncias de julgamento dos 
autos de infração sanitária em consonância com a regulação estadual e federal da 
matéria. A alteração é baseada na disposição constante na Portaria Estadual nº 
34/2002, que define as competências de julgamento a nível estadual, obedecendo 
aos dispositivos da Lei Federal nº 6.437/77. 

Com as alterações propostas, evitar-se-á que um recurso seja julgado 
mais de uma vez pela mesma instância julgadora, obedecendo a hierarquia entre as 
autoridades e garantindo o atendimento aos princípios da pluralidade de instâncias, 
ampla defesa e do contraditório. 

Além disso, a alteração busca estabelecer pontualmente os prazos e 
instâncias do Processo Administrativo Sanitário, e, com isso, reduzir eventuais 
nulidades que invalidem o atuar da fiscalização. 

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da 
proposta pela Casa Legislativa. 

Atenciosamente, 

 
LAJEADO, 26 DE ABRIL DE 2018. 

 
 

MARCELO CAUMO 

PREFEITO 
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