
LEI COMPLEMENTAR N° 20, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 

 Dispõe sobre a Criação do Serviço de Inspeção da 
Vigilância Sanitária do Município de Nova 
Ramada/RS. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituída a Taxa de Fiscalização Sanitária Municipal para expedição de alvará para 

estabelecimentos relacionados direta ou indiretamente com a saúde pública que exerçam atividades 
sujeitas à fiscalização e ou controle sanitário através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social. 

Art. 2º Entende-se por Vigilância Sanitária um 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. 

Art. 3º A Taxa de Fiscalização Sanitária, fundada no poder de polícia do Município, concernente 
ao controle da saúde pública e bem-estar da população, tem como fato gerador a fiscalização por ele 
exercida sobre locais e instalações onde são fabricados, produzidos, manipulados, acondicionados, 
conservados, depositados, armazenados, transportados, distribuídos, vendidos ou consumidos alimentos, 
produto, embalagem, utensílio, equipamento, serviço, atividade, animais, bem como o exercício de outras 
atividades pertinentes à saúde pública em observância às normas sanitárias vigentes, constantes do 
Anexo I. 

Art. 4º Contribuinte da Taxa de Fiscalização Sanitária é a pessoa física ou jurídica, titular de 
produto, de embalagem, de utensílio, de equipamento, de atividade, entre outros, ou de estabelecimento 
sujeito à fiscalização sanitária, constante do Anexo I. 

Art. 5º A fiscalização de que trata o artigo 3º se fará por amostragem, pelo menos uma vez a cada 
60 (sessenta) dias, levando em conta a produção por tipo de derivado por quilogramas. 

Art. 6º A taxa por ações e serviços de saúde tem como fator gerador às atividades administrativas 
de execução dos serviços de saúde e de controle da Vigilância Sanitária especificadas na tabela de 
incidências constante do Anexo I desta lei. 

Art. 7º Pela prestação dos serviços de inspeção será cobrado a taxa anual por estabelecimento ou 
inscrição municipal a ser inspecionado e terá seu vencimento 30 (trinta) dias após a fiscalização e 
notificação do ato administrativo, mediante lançamento direto ou “ex-officio”, na qual conterá o nome do 
contribuinte, inscrição e local do estabelecimento, o qual deverá ser pago junto a Fazenda Pública 
Municipal. 

Art. 8º Em caso de início de atividades seja posterior a 31 de março, a taxa de inspeção será 
proporcional ao restante do ano. 

Art. 9º Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão 
punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades, pelo descumprimento as normas previstas 
nesta lei, no seu regulamento e nos dispositivos legais pertinentes e acarretará as seguintes sanções: 

I – Advertência, quando o infrator for primário e tiver agido sem dolo ou má-fé; 
II – Suspensão das atividades de venda e fabricação, quando causar risco ou ameaça de natureza 

higiênica e sanitária, até que sejam sanadas as irregularidades apontadas pelo fiscal sanitário; 
III – Suspensão por até 15 dias quando o serviço de fiscalização tiver sua atividade impedida ou 

quando o proprietário tentar obstruir a atividade do responsável pela inspeção; 
IV – Interdição, total ou parcial dos estabelecimentos, quando a infração consistir mediante 

inspeção técnica realizada pela autoridade competente, na inexistência de condições higiênico sanitárias 
adequadas; 



V – Apreensão, inutilização e interdição de produtos, quando não apresentarem condições 
higiênicas sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulterados; 

VI - Cancelamento de autorização para funcionamento de empresa;  
VII – Cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento.  
VIII – Multa de 1 (um) a 20 (vinte) salário mínimo nacional caso o infrator venha a não cumprir a 

determinação ou imposição imposto pelo Fiscal Sanitário; 
Parágrafo único. A multa prevista neste artigo será agravada até o grau máximo, nos casos de artifícios, 
ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em conta, além das 
circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômica financeira do infrator ou os meios ao seu 
alcance para cumprir a lei. 

Art. 10. Compete à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social através do serviço de 
fiscalização sanitária, dar cumprimento as normas estabelecidas na presente lei. 

Art. 11. O Município poderá firmar convênios com órgãos públicos Federais, Estaduais ou 
Municipais para implementar as ações de fiscalização nos termos previstos na legislação pertinente. 

Art. 12. O poder executivo regulamentará esta lei, através de decreto executivo municipal, no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de Dezembro de 
2006. 

 
OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Oldemar Puhl 
Sec.Mun. da Saúde e Assistência Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
      Tatiane Raquel Uhde Pippi 
Sec.Mun.Administração e Planejamento 


