
PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

PROJETO DE LEI N'07, DE 09 DE MARÇO DE2O22

"Dá nova redação aos arligos da Lei
nicipal no 562, de 05 de março de 2002, e

estabelece outras providências. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BÀHIA, no uso das

atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica Municipal e demais
dispositivos em vigor, faz saber que o Legislativo Municipal APROVOU e o Executivo
Municipal SANCIONÀ a seguinte Lei:

AÉ. 1" - O caput do artigo 1" da Lei Municipal n" 562, de 05 de março de 2002, os incisos
XIV, XVI, XIX e XX do aÍigo 1' da Lei Municipal no 562, de 05 de março de 2002, passam

a vigorar com as seguintes redações:

"Art.l'- As ações de Vigilôncia SaniÍária no Município de Barreiras lerão
como finalidade promover o conlrole de Inspeção e Fiscalização Sanitúrio,
observando e fazendo cumprir esta lei, ffatando especificamente do
seguinte:

I. (omissis);

II. (omissis);

III. (omissis);

IV. (omissis);

V. (omissis);

VI. (omissis);

VII. (omissis);

VIII. (omissis);

IX. (omissis);

X. (omissis);

XI. (omissis);

XII. (omissis);

XIII. (omissis);
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XIV. das condições sanitárias decotentes da coleta, trawporte e destino de

lixo e refugos sanitários, em especial os resíduos dos semiços de saúde

XV. (omissis);

XVl. Dos serviços que utilizem, apliquem ou empreguem radiação;

XVII. (omissis);

XVIII. (omissis);

XIX. Dos serviços que utilizem, apliquem ou empreguem sangue e

hemoderivailo:s ;

XX. Do controle sanitário, medicamentos, insumos farmacêulicos,
substâncias psicodtivas, tóxicas e radioalivas e Correlatos;

XXI. (omissis);

XXII. (omissis)."

Art. 20 - Ficam criados os inciso )o II e xXfv no artigo lo da Lei Municipal no 562, de 05

de março de 2002 com as seguintes redações:

)ffIll. Dos serviços de interesse à saúde prestados em Terminais Rodovidrios,

em Portos e AeroPortos;

)dIV. Dos úêíêulos de suporte a atividades de saúde e de interesse à saúde'

Art. 30 - o caput do artigo 25 da Lei Municipal n" 562, de 05 de março de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25 - Á fiscalização da autoridade sanitária seró exercida sobre os

alimentos, pêisoal que os manipula, sobre os locais e instalações onde se

fabricam, produzam, beneJiciam, manipulam, acondicionam' conservdm'

depositam, armazenam, lransportam, comercializam ou cof'somem

alimentos. "

Art. 40 - o item ,.2" do artigo 59 da Lei Municipal n" 562, de 05 de março de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 59 - (omissis).

l- (omissis):

L (omissis).

II. (omissis).
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III- (omissis)'

[V- (omissis)'

V. (omissis)'

pal terá livre acesso a qualquer local onde

ciamento, acondicionamento' conservação'

ou venda de alimento'

3 - (omissis)' "

Art. so - o caputdo artigo 159 cra Lei Municipal n" s62, de 05 de março de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art' 159 - E Proibida a ui
de médio e grande Porte'
aPrisco, Pocilgas' estábulos

i stab el e cimento s co ngêner es'

A . 60 _ o caputdo artigo 170 da Lei Municipar rf 562, de 05 de março de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art' 170 - O trônsito de c

acesso à PoPulaçõo' onde n

contidds neste Código' n

recolhimento de deietos e i

resPonsôvel civil e criminalt

suà imprudência ou negligência' "

Art. 7o - Os incisos lV e VI1I do artigo 172 daLeiMunicipat n" 562' de 05 de março de 2002'

pÀru. u rigo.* com a seguinte redação:
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" Árt.l72 - (omissis):

I. (omissis);

II. (omissis);

III. (omissis);

IV. Em veículos de uso coletivo' salvo quando

pessoas com deficiência visual:

V. (omissis);

utilizados como guia de
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VI. (omissis);

VII. (omissis):

VIII. Em imóvel parÍicular' em quantidade superior a |S(cinco) a.ni.mais no

total das 
"pJ"í'i 

canina e/ou felina' ressalvados os cdsos previstos nesÍa

Lei;

IX. (omissis)' "

Art. 80 - os itens 1o,2" caput do artigo lT5daLei Municipal t: 5^%i" 05 dernar-ço^de2O02

l"'i,Lu"ír" iiii*'a" i"i rra*icipai n. 562, de 05 de março de 2002, passam a vrgoÍar com

as seguintes redações:

"Art- 175 - O animal apreendido pela segunda vez consecutiva 
'será 

doado

a instituiçaipíblica oi priuada' iicluindo as de estudo e pesquisa

Parágrafo Primeiro:
neste artigo, Poderá
d assindtura de termo de

esPecífica, em que o don

exigências disPostas nesta le

Art. - (omissis)'

lo-OanimalaPreendido
MuniciPal da Saúde Poderá
no Prazo de 72 horas P

Autoridade Sanitária'

'up"*nni""i' inio qual 
-poderá 

s.er doado de acordo com ds normds

vigentes, """çdo 
po'o cavalos- e animais de grande porle cujo prazo será

aí OZ 1sete1 dias' imProrrogóvel'

2'' Quando não for Possível
de animais das esPécies

det alhado Pr o c e dim e nlo de

consumo humano' Poderó s

MuniciPal' salvo quando co

animais, caso em que serd s

jo. (omissis);

4'. (omissis);

5'. (omissis);
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6o. (omissis)'

7o. (omissis);

tr. (omissis)'

Art. 90 - Fica criado o item..9o,,no artigo 175 <ta Lei Mrrrricipal no 562, de 05 de março de

2002, com a seguinte redação:

9'- Os ProPrietários'
obras de conslrução'
ndturezd, uso ou finalidade
animais doentes ou susPeito

obrigados a Proceder adesi

conforme determine Para c

cumprimento do que dispõe esto Lei'

Àrt. l0 - Ficam criados os artigos 175'A' 175'r^ e 175-C na Lei Municipal no 562' de 05 de

março de 2002, com a següinte redação:

Aú 175-A'O recolhimento e destino de onimais mortos' que esteidm em

áreas particuíares, ile»erdo ser reolizados pelos proprietários.

Partúgrafo único - as clínicas veterinárias deverão opresentdr à autoridade

sanitário o'ito"o- à' de"o't" dos animais que vierem à 
'óbi'to 

em seus

,'t'o't"i^ínlo': ;;'à" obrigatório encaminhar os animais' as suas

exPensds, ao destino final "

DOS VETORES, ANIMAIS SINANTROPICOS' PEÇONHENTO^S E

vEN;li;;;i ;; írtimrssr t yAÚDE PÚBLICA (Novo)

Aú 175'8 úmulo de lixo e outros materiais' bem como o

fornecimen ue propiciem a instalaçõo e proliferação de

faunasinan Ía'

Arr 175'C - Os ProPr
encarregados de obras de c

de qualquer noturezo' uso

indiiadas Pela Autoridade S

liYres de Yetores' íduna si

estar individudl e coletiYo'

Portigrafo único' Os eslabelecimenlos que esloquem ou comercia-lizem

pneumatic'ol' iuiatas' recic.lóvei1 '- aint são'obrigados a manlê-los

p""on'ní"^"í'i*i'"n'o' de coleções tíquidas' de forma a evitar a

-infestação 
deYetores " --r?
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Art. 1l n' 562 de 05 de março de 2002 e os incisos

I, II, III da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de

2002,p es:

"Art. 195 - São Infrações Sonitárias:

I. obstntir ou dificultar a oção fiscalizadora da Autoridade Sanitária no

exercício de suas funções'
ír"i )i""ria"iio, ir,",diçao do estabelecimento e/ou muha'

Il.DeixardeexecuÍar,dificulrarouseoPoràexecuçãodemedidas
tíriíariÃ q", visem prevençõo e a disseminação de doenços'

Pena- advertência, Interdição e/ou multa''ti.- 
»"ira, d" notificdr de acordo com os norfnos legais e regulamentos em

vigor. doença humana ou zoonose lransmissível ao homem'

Pina - advertência, e/ou multa'

IV. Construir, reíormar, instdlsr ou íazer funcionar em qualquer parle do

Município, estabelecimentos í'iuttih' comercial' prestador de semiço de

saúde ou de interesse para o saúde sem Alvará Sanitário ou Aulorizaçõo

;t*;í io argao ,àiú'io compelente ou em desacordo com normos

legais Previstas.
Pena_Advertência-interdição-cancelamentodalicençae/oumuha.

V. Deixar de cumprir normas de proteção à saúde do trabalhador e do

ambiente de trabalho'
iena - Advertência, interdiçõo e/ou multa'

W. Inobservar as exigências das normas sobre construção' reconstrução'

reíorma, loledmenlo, ágta' esgo-lo domiciliar' habitoção

em geral coletiva ou 'í"no 
bãdio' escola local de lazer

coletivo e de reunião vlelório' cemitério' estábulos' cocheiras'

galinheiros, ' " '"'àt "* 
todas os formas' bem como tudo

"que contrari tária geral'
'Pena 

- adve e/ou multa'

VIL Distribuir, extrdir, produzir' fabricar' sintetizar' tronsformar' preporar'

maniPular, Purificar, fracionar' em

or*or"nor, lransPortar, exPedir'

produtos alimentícios e medicame
'bem 

como utensílios ou aParelhos

desacordo com as normqs legais vigenles'

Pena - Advertên"io, op'""íai' inítilização' interdição' e/ou multa'

WII. Fraudar, falsificar
correlatos, cosméticos,

qudisquer ouÍros que inte
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Pena - Advertência' Produlo;

susPensão de venda I ou total

do estabelecimento' 
torização

EsPecial'

IX ExPor ao consumo olimentos que:

ou substâncio Prejudicial a saúde;

do ou deteriorado;
registro no órgão comPelenle;

destino
u Perigoso'
e/ou multa'

X Atribuir'tio dlimento' medicamento ou-qualquer produto'de inter-esse à

sartae, atraiaí"i",íiiri, t*ma de divulgação, qualidade--:::::*'

medicamentos' 
suPerior a que

redlmenle Poss Possa induzir o

consumidor o écie' origem' e

identidade do Produto'
Pena - Ápreensão' inutilização e/ou mulla'

^rt. 
12 -Ficam criados os'incisos XI' XIL X,II' X,''-XV' XVI' XV,,' X'III' X,*' XX'

xxt. xxll, xxlÍl' )o(lv,.x'i',".üi;vii' ivru-xxlk e x>« no artigo le5 da Lei

ililtffiilJ;6, ã" os at'rnutço'de2002'com t seguintes redações:

XI' Enlregar ao desviar' alterar' ou substiluir tolol ou

P-*r;oir,''t", oti^' aPreendido'

p"nt - 'cp'1";'i"' 
iiçai' 

'on'"lo'ento 
da licença' e/ou

multa.

XII' Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias competenles'

visando à aPlicação de legislaçt

Pena - Advertência' aPreen

susPensão de venda' e/ou de

total do estobelecimento' can

XIIL Fazer propoganda de produtos 
'suieitos 

a vigilôncia Sanitária

contrariandí 'i'oi'i 
ou oulras normas legais vigentes'

feno - àpi"'ntao' inutilização' e/ou multa'

XIV' Contratar' omitir - se e/ou .negligenciar 
o cumprimenlo das normas

pertinentes à Proleção de fauna e/ou ltora'
'Pena 

- Athertência e/ou multa'

xY'Reaprõveitarvosithamesd:^:i:::"{';;;;;,"íirZ'Ílii,,í"*,il'X'"
Produtos caPazes de serem noc'Yos
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Produlos dielélicos' medicomenlos'

a declaração de óbito'

Pena - Árherlência e/ou muha'

WII. Ctiar ou manlet animais em desacordo com as normas previslas neslo

Lei e regulamenlos em vigor'

Pena - Advertência, apreensão' interdição e/ou multa'

WIII. Trdnsgredir outas normas legais e regulamenlares à proteção dd

saúde.

Pena - Adverlência'
alvani e/o multa.

apreensão, inutilização, inlerdição cancelamento do

ular, dificultar
prevenção dos

a manulenção

f"lrTu! n*"r,uncia, interdição do estabelecimento' cassação de licença

e/ou multa.

)§(. Guiar onimais sem eq ipdmentos apropriados ou por pessoas

inabilitadas.
Pena - Multa e/ou aPreensão'

)O . Submeter animais a msus ftatos ou mantê-los com saúde

?H'!liil!íi,cia, mutta apreensão' interdição' cancetamento do stvará'

)O I. Acumular lixo e outros mctleriois que propiciem a instalação e a
*ora 

i, í"iai-a, jauna sinanr róoica e pe çonhenta'

Pena - Adverlência' multa' cancelamenlo do alvará'

)oilil.Instalaçãodeapriscos,pocilgas,granjasavícolas,apidriose-""tràia""ti,ntos congêneret em área urbana'

Pena - adviéitência, mulla e aPreensao'

)o{v. Maniter animais das esfrcies canina e ferina sem o registro no órgão

municiPal comPetenle' -
Peno - Multa e aPreensao'

)O(V. Mdnter animais suspeitos ou conlato de raiva' ou ainda' porlador de

outra zoonose'

Pena - Multa e aPreensão'
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n«l. O desrespeito ou desacato ao servidor competente' em razão' de suas

atribuições legais, bem como a obstruÇão,a quaiquer ato de Jiscalização de

leis ou atos regulamenlares em matérias de saúde'

Pena - Multa'

)}XVII. deixar de cumptir normas de proteção à saúde do trabalhador e do

ambiente de tabqlho;
p,no - oau"'tíiii'iterdiçõo' multa e/ou cancelamento da licença;

nflIil. fazer propaganda de produtos sujeitos à fiscalização da Vigilância

em Saúde 
"ont'i'iondo 

està Lei ou outras normds vigentes;

Pena - apreensão' inutilização e/ou multa;

)OilX deiial de preencher os formulários de coleta de dados dos sistemasde

'"ít 
'*içqdii saúde de acõrdo com as normas estabelecidas;

Pena - aàYeirtência e/ou multo;

X)O{.deixarderecolherosdejetosdeanimaisemúapública;
Pena - adiertência e/ou multa "

Art. 13 - O inciso III, do artigo 198 da Lei Municipal n" 562 de05 de março de 2002' passa a

vigora com a seguinte redação:

"Art.I98 -' (inissis):

I. (omiisis):

II' (omissis):

11L gravíssiinas' aquelas gye seja verificada a existência de duas ou mais

circústânêias agÍavantes "

Art. 14 - Fica criado o incis-o VIII' no artigo 199 tta Lei Municipal n" 562 de 05 de março de

àooz, .orn a seguinte redaiãói

WII' prestação de serviços alternativos à COMUNIDADE' no forma de

regulamento"'(NOVO)

Art. 15-O caput doaÚigo 200 da Lei Municipal 1'5^92'd" 
05 de março de2002eos incisos

I, II e III, do artigo 200 d" di"ü;;;;; ;'6ã de 05 de março de 2002' passam a vigorar

com as seguintes redações:

"Art' 200 ''Á pena de mulla consiste no pagqmento dos seguintes valores:

I' nas inlrações leves' de R$ 500'00 (quinhentos reais) a R$5'000'00

(cinco mil reais);

II. nas infrações graves, de R$ 5 00 t '00 
(cinco mil
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(cinquenta mil reais);

III. nas inftações gravíssimas' de R$ 50'001'00 (cinquenta mil um reais) a

R8 500'000,00 (quinhentos mil reais)'

Primeiro - (omissis)

segundo - (omissis)'

terceiro - (omissis)'"

Art. 16 - Fica criado o inciso [V' no artigo 201 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de

2002, com a seguinte redação:

" ff - Càliabidade econômico do infrator' "

Art. 17 - O parágrafo únii9.dô arÍígo 202da Lei Municipal no 562 de 05 de março de 2002'

pÀro 
" 

vigo.* 
"õm 

as seguíiriê redação:

" Art. 203 --(omissis)

I. (ônii\is);

II. @tnissk);

III. (omissis);

IV. (omissis);

V. @kíssis).

VI. (omislsis).

Partigrafo Único: A reinc.idência especifica to-rna o itlator passfuel de

enquadramento no p"n'uood' 
'mima 

e inftação como gravíssima'

,i r.\.

com o dobro
se-á mulla
(vinte Por c

valor(NOVO).

II - entendêie ::::i:::#:'
cometida Pelo , a penalidade
da dau 'ein- q

relativa à inJtação anterior'

III - os íàlores referentes às taxls' myltas 
1 :,:.:'^::^1:'.^:::^r!'í'i;

' j!,;,:;":#::;;';;í;i;n";:4;",à;:::,!:?:'*!:),"":,.2x::,:i
estabelecidos em quan,tu t*í; 

ôZ;;,;;r;;, Anplo _ IpCA apurado pelo
variação do Índice de Preços - r^l^.!^.i-n - rRG k'. na forma e",f:,i,:;:'í,1{'i|i,ií'i,''à;;;rÍ'; ; Es^tísncã - IBGE' na rorma e
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periodicidade estabelecidas em regulamento' "

Àrt. 18 - Ficam criados o Parágrafo único e incisos 
^l' 

II e III' no aÍigo 205 na Lei Municipal

J íoia" 05 de março de 2002, com a seguinte redaçao:

ilefinidas:

I' Co,9rlenador da Vigilôncia Sanitária Municipal - l' Instôncia

II' Coordenador da Vigilân-cia d: Yfu ou outro servidor determinodo

po'lü"i'"i"íirár7o Munxipat d" Saúde - 2'Instôncia

III' Secretdrio Municipal de Saúde - úItima lnstôncia' "

Art. lg _ os incisos III, rv e v do artigo 206 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de

iõõâ, p^trr" 
" 

tigorar coni;aió'seguintes redações:

"Art' 206 - (omissis):

I' (onissis)'

II (o1tisl*)

Ill.aAuloridadeSanitária,apósfacultaraoautuadoamplodefesa,
inclisive permitindo o rn'n"içio ao 

'co'ntraditório' 
proferirá o

l"ti"^*í' iptxando as penalidade cabíveis;

U.

alçada das mesma;

v' ;;"0':';n:":':::#:!;"0'" {[hô
mo crime o' conltl'-au'nção senlação

Art. 20 - O capuldo artigo 208 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de 2002' passa a

,igo.o, aorn u t"guinte redação:

-Art.208:'oinfratorseránotirtcadoparotomarciênciadainfração:

I' (úhiisis);
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II' (omissis);

III' (omissis)'

Parágrafo Primeiro ' (omissis)'

Panigrafo segundo - (omissis)' "

Art.21 - O capuldo artigo 209 daLeiMunicipal no 562 de 05 de março de 20O2 e os §1" e

Sã;, p*t"- 
" 

,igorar com as seguintes redações:

oferecer ou impugnação^do auto de. inftação
'contsdos da sua notificoção indicando as

§1". antes de instaurada a instrução processual' a Autoridade Sanilária

owini o'bi:ividor aut ante' que terá o p'o'o d" dez (10 ) dias' para de

Ptonunc 
'iat 

a respeito 
imputodas' à Autoridade

lralar de multa, no Prazo
blicação'"

Art. 22 _ Ficam criados os,§3", §4-, §5", §6", e §7", no artigo 209 da Lei Municipal n" 562 de

õ'iã..rrç" a.2002, com aSieguintes redações: 
.:lade

"§3". mantida a decisão condenatória' caberá recurso para o atttortt 
'

"r""o''il;qíJ)"í;;; 
í;;;; ;;;' à'contor de sua ciência ou pubticação

§4o' Os práZos someníe começam a cofier a Partir do primeiro dia útil após

a ciênciado ,autuado'

§5"' Ao aútuado é facultada vista ao processo o qualquer temPo' no otgao

,oniurto,:'f,íí"nio';';;;;"'' às sias expensas' cópias das peças que

instruem 
-o 

Íqito'

§6". apresàntada a dlIes.a 9u 
iyfuy1eão e após manifestação do 

'servidor

autuante,oautodeinlraçãorrroi'tgoáopetodirigentedoórgão
comPetenié.'

§7"' poderá a autoridade Sanitária' solicitar auxilio da Procuradoria

Geral do'Município parecer' no qu"- di' resPeito d asPectos jurídicos

legais'"' ' '

Art.21 - O caputdo artigo 222 da Lei Municipal no 562 de 05 de março de 2002' passa a

nigora .o- o ."gointe reÚàçãõ:
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asodecondenaçãodertniüvoÍ",r!;:!;;*,;;,;o:,':';if ;
ao Proferir a decisão'

maí educacionais e de

saúde '

Art. 24 - O caputdo artigo 223 da Lei Municipal no 562 de 05 de março de 2002' passa a

vigora com a seguinte redaç2lo:

Art 223 -re '*"§::;Í;;';i,;" í:"!:í::;
sem a respet do' em segttida' a publicação
processo p 

adolando, ainda, as demais
do extrsto'
medidas imP..ostas'

Art, 25 - O caputdo artigõ 224 daLeiMunicipal no 562 de 05 de março de 2002' passa a

vigora com a seguinte redação:

Art'224''!àdasaspenatidades-.1:::':#:;r:,;i:'r;;n"í:;,i::;r:";
autoridodà' iompetente' e somente tera(

Diário Ofic, .t 
do MunicíPio

^rt.26 
- O caputdo artigo 225 da LeiMtrnicipal no 562 de 05 de março de 2002' passa a

vigora corn a seguinte redação:

Art'225 ''A''autoridade Sanitária que pres ir o processo poderá requisitar

o auxílio i'-"'iitita" policial' iara execução-da medidas previstas nesta

Lei'

^rt.21 
-o inciso IV do.par-rígrafo erim€llo.^1:Í:iãc^: 

226 Lei Municipal no 562 de 05 de

í.ço a" 2002' passa a vigora'com a seguinte Íedaçao:

"Árt.226 - (gnissis)'

Parágrafo Primeiro - (omissis)'

I. (omissis);

il. (omissis);

(omtssts):

IV. interditar, Iavrando o resP

indusltiais
induslria
legislação
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eventos ou sinislro que tenha modificado as condições organolépticas do

produto , ou as de sua pureza e eficácia;

V. (omissis);

VI. (omissis). "

em vigor na data de sua Publi e lll do

a. Jígàiis, o §lo do artigo todos da

05 de março de 2002 e as dem

GabinetedoPrefeitoMunicipaldeBarreiras-BA,em09demarçode2o22.

João Ba ouza Sobrinho
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