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BARREIRAS
CAPiTAL DO OESTE

PROJETO DE LEI N'022, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

"Dá nova redação dos drtigos da Lei
Municipal n" 562, de 05 de março de 2002,
revoea a Lei Municioal n" 1.139. de 16 de
dezembro de 2011 e estabelece outras
providências. "

O PREFEITO MLTNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAIIH, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas 4l6y§5 da Lei Orgânica Mrmicipal e demais
dispositivos em vigor, faz saber que o Legislativo Municipal ÂPROVOU e o Executivo
Municipal SAI\CIONA a seguinte Lei:

AÍ. 1o - O caput do aÍigo l" da Lei Municipal no 562, de 05 de março de 2002, os incisos
XIV, XVL XD( e )O( do artigo l" da Lei Municipal no 562, de 05 de março de 2002, passarn
a vigorar com as seguintes redações:

"Art.l" - As ações de Vigilôncia Sanitária no Municípío de Barreiras terão
como finalidade promover o controle de Inspeçtio e Fiscalização Sanitária,
observando e fazendo cumprir esta lei, tratando especiJicamente do
seguinte:

I. (omissis);

II. (omissis);

III. (onissis);

IV. (omissis);

V. (omissis);

VI. (omissis);

VII. (omissis);

VIII. (omissis);

IX. (omissis);

X. (omissis);

XI. (omissis);

XII. (omissis);
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XIII. (omissis);

XIV. das condições sanitárias decorrentes da coleta, transporte e destino fu
lim e refugos sanitários, em especial os resíduos dos serviços de saúde

XV. (omissis);

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

XVII. (omissis);

XVilI. (omissis);

XIX. Dos serviços que ulilizem, apliquem ou empreguem sangue e
hemoderivados ;

W. Do conlrole sanitário, medicamentos, insumos farmacêuticos,
subslôncias psicoativas, tóricas e radioativas e Correlatos;

)ãil. @missis);

XXII. (omissis). "

Art.2o - Ficam criados os inciso )OOII e XXIV no aíigo lo da Lei Municipal n" 562, de 05
de março de 2002 com as seguintes redações:

XXIII. Dos serviços de interesse à saúde prestados em Terminais Rodoviários,
em Portos e Aeroportos;

)O(lV. Dos veículos de suporte a atiyidades de saúde e de interesse à saúde.

Art. 3o - O caput do aÍigo 25 ü Lei Municipal n" 562, de 05 de março de 2002, passa a
vigorar com a seguinte Íedação:

"Art. 25 - A fiscalização da autoridade sanitária seni exercida sobre os
alimentos, pessoal que os manipula, sobre os locais e instalações onde se

fabricam, produzam, beneficiam, manipulam, acondicionam, conservam,
depositam, ormazerurm, transporlam, comercializam ou consomem
alimenlos. "

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).

1- (omissis):

I. hmissi .' CNPJ n"I5.69r.4O5lOOOI-95
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II. (omissis).

III. (omissis).

IV. (omissis).

V. (omissis).

2 - A autoridade saniüiria municipal terá liwe acesso a qualquer local onde
haja fabrico, manipulação, benefi ciamento, acondicionamento, conservação,
transpoÍte, depósito, distribuição ou venda de alimento.

j - (omissis). "

Art. 50 - O capul do artigo 159 da Lei Municipal no 562, de 05 de março de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159 - É proibida a criação e amdn tençtio de animais de produção
de médio e grande porte, assim como a inslalação em área urbana de
aprisco, pocilgas, eslábulos, cocheiras, granjas avícolas, apiários e

estabelecimentos congêneres, ressalvados os casos previstos em lei. "

Art. 60 - O caput do artigo 170 da Lei Municipal rf 562, de 05 de março de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 170 - O trônsito de cães e gatos nos parques, proças e áreas delivre
acesso à população, onde não sejam proibidos, deverá seguir as normas
contidas neste Código, no que diz respeito à forma de contenção,
recolhimento de dejetos e imunização, ficando o proprietário dos animais
responsável civil e criminalmente por acidentes que vier a provocar pela
sua imprudência ou negligência. "

Art. 70 - Os incisos IV e VIII do artigo 172 daLei Municipal rP 562, de 05 de março de 2002,
passÍrm a vigorar com a seguinte redação:

"4rt.172 - (omissis):

I. (omissis);

II. (omissis);

IIL (onissis);

IV. Em veícúlos de uso coletivo, salvo quando utilizados como guia de
pessoas coú deJiciência visual;
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V. (omissis);

VI. (omissis);

VII. (omissis);

VIII. Em imóvel particular, em quantidade superior a 05(cinco) animais no
total das espécies canina e/ou felina, ressalvados os casos previslos nesta
Lei;

IX. (omissis). "

AÉ. 80 - Os itens 1",2" capul do artigo 175 da Lei Municipaln" 562, de 05 de março de 2002
e o Parágrafo Unico da Lei Municipal no 562, de 05 de março de 2002, passam a vigorar com
as seguintes redações:

"Arl. 175 -'O animal apreendido pela segunda vez consecutivo será doado
a instituição pública ou privada, incluindo as de estudo e pesquisa

Parágrafo primeiro: não sendo possível a doação às instituições elencadas
nesle artigo, poderá ser doado a pessoas Jísicas, a qual será efetivada após
a assinatura de ternto de compromisso, definido em norma técnica
específica)' em que o donatário assume a obrigação de cumprir as
exigências disposlas nesta lei para dssegurar d saúde humana e animal."

Art. - (omissis),

lo - O animal apreendido que permanecer sob a guarda da Secretaria
Municipal da Saúde poderá ser reclamado pelo proprietário ou responsável
no prazo de 72 horos prorrogável por igudl período, a critério da
Áutoridade Sanilária, quando entender necessárias diligência
supervenientes, findo qual poderá ser doado de ocordo com as normas
vigentes, exceçiio para cavalos e animais de grande porte cujo prazo será
de 07(sete) dias, improrrogá»el.

2o. Quando não for possível a doação do animal opreendido, em se tratondo
de animais das espécies bovina, ovina, caprina, suína, e estes, após,
detalhado procedimento de inspeção sanitária, indicar que estão aPtos cto

consumo humano, poderá ser enviado ao frigorífico para o devido abate e
em seguida o produto será destinado às instituições públicas ou privadas de

filantropia. Caso ndo seja possível a doação e o animal possuir valor
econômico poderá ser leiloado a critério da Autoridade Sanitária
Municipal, salvo quando considerado perigoso à saúde humana ou a outros
animais, coso em que será sacrificado, de acordo com as normas vigentes.

3o. (omissis):

4". (omissis)'''"""" éíi'pr n' rs.Gs4.4oslooor-9s
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5o. (omissis):

ê. (omissis).

/ . (omrssts):

f . (omissis).

Art. 90 - Fica criado o item'9o" no artigo 175 da Lei Municipal n" 562, de 05 de março de
2002, com a seguinte redação:

9" - Os proprielários, responsáveis, administradores ou encarregados de
obras de \onstrução, estabelecimentos, áreas ou imóveis de qualquer
natureza, uso ou finalidade, onde permaneçam ou tenham permanecido
animais'doentes ou suspeilos de doenças lransmissíveis ao homem ficam
obrigados a proceder adesinfecção ou desinfeslaçíio de todo a área deJinida,
conforme iletermine para coda caso a Autoridade Sanitária Municipal no
cwnprimento do que dispõe esta Lei.

Art. 10 - Ficam criados os artigos 175-A, 175-B e 175-C na Lei Municipal n' 562, de 05 de
março de 2002, com a seguinté redação:

Árt. 175-Á - O recolhimento e destino de animais mortos, q e estejam em
áreas particulares, deverão ser realizados pelos proprietários.

Parágrafõ único - as clínicas veterinárias deverão apresentar à autoridade
sanitária o plano de descarte dos animais que vierem à óbito em seus
estabelecimentos, sendo obrigatório encaminhar os animais, às suas
expensas, ao destino final. "

DOS WTORES, ANIMAIS SINANTRÓPICOS, PEÇONH ENTOS E
VENENOS0S DE INTERESSE A SAÚDE PÚBLICA (NoVo)

Art. 175-8 - É proibido o acúmulo de lixo e outros materiais, bem como o

fornecimenlo de alimentos que propiciem a instalação e prolderação de

faunas i nriitr óp i c a e pe ç o nhent a.

ArL 175-C - Os proprietários, responsáveis, adminislradores ou
encarregados de obras de construção, estabelecimenlos, áreas ou imóveis
de qualquelr naturezs, uso ou finalidade deverão odotar as medidas
indicadas i:ela Áutoridade Sanitária Municipal competente para mantê-las
livres de vetores, fauna sinantrópica e peçonhenta, objetivando o bem-
estar indiyliudl e ioletivo.

Parógrafo, único. Os estabelecimenlos que esloquem ou comercializem
pneumálicos, suc-atas, reciclQveis e afins são obrigados a mantê-los' cNpJ n'13.654.40s/OOOr-95'
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permanentemente isentos de coleções líquidas, de forma a evitar a
infestaç ão devetore s. "

Art. 11 - O caput do artigo 195 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de 2002 e os incisos
I, II, IU, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, do artigo 195 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de
2002, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Arr. 195 - Sdo Infrações Sanitárids:

I. obstruir ou diJicultar a ação fiscalizadora da Autoridade Sanitária no
exercício de suas funções.
Pena - Advertência, Interdição do estabelecimento e/ou muha.

II. Deixor de executar, dificultar ou se opor à execução de medidas
eminação de doenças.
ka.
as normas legais e regulamentos em

vigor, doênià humand ou zoonose transmissível ao homem.
Pena - advertência, e/ou multa.

IV. Construir, reÍormar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do
Município, estabelecimentos industrial, comercial, preslador de serviço de
soúde ou'de interesse paro a saúde sem Alvará Sanitário ou Aulorização
Especial do órgão sanilário competenÍe ou em desacordo com normas
legais previstas.
Pena - Adve.rtência - interdição - cancelamenlo da licença e/ou multa.

V. Deixar de cumprir normas de proteÇão à saúde do tabalhador e do
ambiente de trabalho.
Pena - Advbrtência, interdição e/ou multa.

W. Inobservar as exigências das normas sobre construção, reconstrução,
reforma, làiieamento, abastecimenlo de água, esgoto domiciliar, hobitação
em geral colelivo ou isolada, horta, terreno baldio, escola local de lazer
coletivo e'de rcunião, necrotério, velório, cemitério, estábulos, cocheiras,
galinheiroi, soneamento urbano e rural em todas as formas, bem como tudo
que contrarie a legislação sanitária geral.
Pena - advertência, interdição e/ou multa.

WL Distribuir, exlrair, produzir, fabricar, sintelizar, transformar, preparar,
manipular, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar,
armazenar, transporlar, expedir, comprar, vender, trocar, ou ceder
produtos alimentícios e medicamentos ou outros, substôncias ou insumos,
bem comô, ütensílios ou aparelhos que interessem à medicina ou saúde, em

desacordo''com as normas legais vigentes.
Pena - Advertência, apreensão, inulilização, interdição, e/ou multa.

ONPI n" |3.5Yo.4O5/OOOI-95
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WII. Fraudar, falsiJicar ou adulterar alimentos, insumos farmacêuticos,
correlatos, cosméticos, produtos de higiene, dietélicos, saneanles e

quaisquer outros que interessem à saúde pública.
Pena - Advertência, apreensão e inutilização e/ou interdição do produto;
suspensão de vendo e/ou fabricaçiio do produto, interdição parcial ou total
do estqbelecimenlo, cancelamento do Álvará Sanitário ou da Áutorizaçtio
Especial.

IX Expor ao consumo alimentos que:

a) Contenha agente patogênico ou subsnância prejudicial a saúde;
b) Esteja contaminado ou alterado ou deteriorado;
c) Com válidade vencida ou sem regislro no órgão competente;
d) Sem dato de validade ou clandestino
e) Conteiha aditivo proibido ou perigoso.
Peno - Apreensão, inutilização e/ou multa.

X Atribuir ao alimento, medicamento ou qualquer produto de interesse à
saúde, alravés de alguma forma de dhtulgaçíio, qualidade nutiente,
medicamentos, terapêutica, ou de favorecimenlo à saúde, superior a que
realmenté qiôssuir, assim como divulgar informação que possa induzir o
consumidor a erro, quonto a quolidade, ndtureza, espécie, origem, e

i de nt i dadà' àó pro duto.
Peno - Áprebnsão, inutilização e/ou multa. "

AÍt. 12 - Ficam criados os incisos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVI[, XIX, )O(,
XXI, XX[, )O«II, XXIV, )O(V, XXVI, XVI| XVIII, XXIX e XXX no artigo 195 da Lei
Muricipal n" 562 de 05 de março de 2002, com as seguintes redações:

Xf. Entregar ao consumo, desvior, alterar, ou subsliluir total ou
parcialmlenle, alimento interditado ou opreendido.
Pena - Apieensão, inutilização, interdição, cancelamento da licença, e/ou
multa.

XII. Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias competentes,
visando à aplicação de legislação pertinente,
Pena - Advertência, apreensão, inulilização e/ou interdição do produto,
suspensão de venda, e/ou de fabricação do produto, interdiçtÍo parcial ou
total do estabelecimento, cancelamento do Alvará Sanitário.

XIII. Fazer propaganda de produtos sujeitos a vigilôncia Sanitário
contrariando esta Lei ou outras normas legais vigentes.

Pena - ãpreensão, inutilização, e/ou multa.

XIV. Contratar, omitir - se e/ou negligenciar o cumprimento das normas
perlinentes à proleçtÍo de fauna e/ouflora.
Pena - Ádiàrtência e/ou multa.

CNPI n' 13.6YI.4O5IOOOI-95
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W. Reaproveitar vasilhomes de saneanles, seus congêneres e de outros
produtos capazes de serem nocivos à saúde, no envasilhamento de
alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos,
drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes.
Pena - Ádvertência, apreensdo, inutilização, interdição, e/ou muha.

XVI. Deixar de preencher a declaração de óbito segundo as normas de
classificação Internacional de Doenças ou recusar, esclarecer ou completar
a declaração de óbito.
Pena Advertência e/ou multa.

XVII. Criar ou manter animais em desacordo com as normas previstas nesta
Lei e regulamentos em vigor.
Pena - Aldvertência, apreensão, interdiçõo e/ou multa.

XV|IL Transgredir outrus normas legais e regulamentares à proteçtÍo da
saúde.
Pena - Aldvértência, apreensõo, inutilização, interdição cqncelamento do
alvará eióü multa.

XIX Retei iitêstado de vacinação obrigatória deixar, de executar, dificultar
ou opor'-' ie' às execuções de'medidaísanitárias q e visem à preventção dos
doenças transmissíveis e sua disseminaçiÍo, à presemaçtÍo e a manutenção
da saúde.'
Pena - Advertência, interdição do estabelecimento, cassação de licença
e/ou multá'.' '

)(X Guiài' animais sem equipamentos apropriados ou por pessoos
inabilitadas.
Pena Multa e/ou apreensão.

)O(I. Submeter animais a maus tratos ou mdntê-los com saúde
comprometida.
Pena Ádiertência, multa apreensão, interdição, cancelamento do alvard.

)O{II. Acumular lixo e outros materiais que propiciem a instalação e a
prolife ração' de fauna sinantrópica e peçonhe nta.
Pena - Advertêncio, multa, concelamenlo do alvaró.

)O II. Instalação de apriscos, pocilgas, granjas avícolas, apiários e

estabelecinienlos congêneres em área urbana.
Pena advertência, multa e apreensão.

)OilV Maitdr animais das espécies canino e felina sem o registro no órgão
municipal ébmpetente.
Pena - Multit e apreensdo.

)O(V. Mantei animdis suspeitos ou conlato de raiva, ou ainda, portador de
oulra zoônose.

CÍrlPl n" 15.654.405IOOOI-95
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Pena - Multa e apreenstio.

n«L O desrespeito ou desacato ao servidor competente, em raztio de suas
atribuições legais, bem como a obstrução a qualquer ato de fiscalização de
leis ou atos regulamentares em matérias de saúde.
Pena - Multa.

)O(VII. deixar de cumprir normas de proteção à saúde do trabalhador e do
ambiente de trabolho;
Pena - advertência, interdiçtio, mulla e/ou cancelamenlo da licença;

$UIII. fazel propoganda de produtos sujeitos à fiscalizaçdo da Vigilôncia
em Saúdê'contrariando esta Lei ou outros normas vigentes;
Pena - apreensão, inutilização e/ou mulla;

)OCIX deixai de preencher os formulários de coleta de dados dos sistemas de
informaçÇo em saúde de acordo com as normas eslabelecidas;
Pena - advertência e/ou multa;

)ffi( deixii de recolher os dejetos de animais em via pública;
Pena - advertência e/ou mullo. "

AÉ. 13 - O inciso III, do aÍigo 198 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de 2002, passa a
vigora com a seguinte redação:

" Árt.198 -' (o:missis):

I. (omissis);

II. (omiisis);

IIL gravíssimas, aquelas que
circunstâncias agravÍrntes. "

seja verificada a existência de duas ou mais

Art. 14 - Fica criado o inciso VIII, no artigo 199 da Lei Municipal no 562 de 05 de março de
2002, com a seguinte redação:

WII. prestação de serviços alternativos à COMUNIDADE, na forma de
regulamento...(NOVO)

Art. 15 - O caput do artigo 200 da Lei Municipal no 562 de 05 de março de 2002 e os incisos
I, II e III, do artigo 200 dd Lei Municipal no 562 de 05 de março de 2002, passam a vigorar
com as seguintes redações:

"Art. 200 - A pena de multa consiste no pagamento dos seguintes valores:

I. nas infrações leves, de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$5.000,00
(cinco mil reais):' CNPJ n" I5.6Y+.4O5/OOOI-95
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II. nas infrações graves, de R$ 5.001,00 (cinco mil ewnruis a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais);

III. nas infrações gravíssimas, de R$ 50.001 ,00 (cinquenta mil um reais) a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Panágrafo primeiro - (omissis)
Parágrafo segundo - (omissis).
Parágrafo terceiro - (omissis)."

Art- 16 - Fica criado o inciso [V, no artigo 201 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de
20O2, com a seguinte redação:

" IV - Cai(iêtdade econômica do infrator. "

AÍí 17 - O parágrafo unico'do aÍigo 202 da Lei Municipal no 562 de 05 de março de 2002,
passa a vigorar com as seguinte redação:

"Art.203 L lonissis)

I. brhiisis):

II. (omissis);

III. (omissis);

IV. (omissis);

V. (omiisis).

VI. (omissis).

Parágrafo Único: A reincidência especifica torna o inÍrator passível de
enquadramento na penalidade máxima e infraçtio como gravíssima.

I - na reincidência, a infração seni pttnida com o dobro da penalidade e,a
cado reinL:idência subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à
reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o seu
valor(NOVA).

II - entenilé-ie por reincidência a nova inlraçõo violando a mesma norma,
cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados
da data àm que se tornar definitivo, administrativamente, a penalidade
relativa à infração anterior.

III - os vàlores referenles às tdxas, multas e outros acréscimos legais,
estabelecidos em ouanlia fixa, deverão ser atualizodos com base na

CNPI n" 13.69r.4ó51000l-95
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variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampto - IPCÁ apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geogrofia e Eslatística - IBGE, na forma e

periodicidade estabelecidas em regulamento. "

Art. 18 - Ficam criados o Parágrafo único e incisos I, II e III, no aÍtigo 205 na Lei Mmicipal
n" 562 de 05 de março de 2002, com a seguinte redação :

" Parágrafo único - As penalidades previslas nesta Lei serão aplicadas
pelas Áutoridades Sdnitáfias competentes da Secretaria Municipol de
Saúde, definidas em instôncias julgadoras, paro recebimento de Defesas ou
Impugnação do Auto de Infração e recursos das penas aplicadas, assim
delinidas:' t., ;.

I. Codrdenador da Vigilância Sanitária Municipal - l" Instôncia

II. Coordenodor da Vigilôncia da Saúde ou outro servidor determinado
por alo do Secretário Municipol de Saúde - 2' Instância

III. Secretário Municipal de Saúde - última Inslôncia. "

Art. 19 - Os incisos III, IV e V do artigo 206 da Lei Municipal no 562 de 05 de março de

2002, passam a vigorar coin'ó seguintes redações:

"Art. 206 - (omissis):

I. (omlissis).

III. a Autoridade Sanitária, após facultar ao autuado ampla defesa,

ilitlúsive permitindo a instauração do contraditório, proferirá o
j4lgamento aplicando as penalidade cabíveis;

IV. a)l[i!'1vqrt;1oda em julgoda a decisão final, a Autoridade Sanitátid
comunicará as respectivas entidades e órgãos profissionais de fato
que configurem trdnsgressões de natureza ética ou disciplinar de

a,lçada das mesma;

Y. comunicará, ainda , à autoridade policial competente, para a
ii§iàilração do inquérito respectivo , a ocorrência de ato fato
tipifrcddo como crime ou contrdvenção ,através de representação
aProPriada. "

Art. 20 - O caput do arti§ô 208 da Lei Municipal n' 562 de 05 de março de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art.208 -' O infrator será notiJicado para tomar ciência da infração:
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I. (omissis);

ll. (omissis);

III. (onissis).

Parágrafo primeiro (omissis).

Parágrafo segundo - (omissis). "

Art. 2l - O coput do artigo 209 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de 2002 e os §lo e
§2o, passam a vigorírÍ com Íui seguintes redações:

,')lr \ '

"Art. 209 - O autuado podeni oferecer ou impugnação do auto de infração
no prazõ"dà quinze (15) dias contados da sua nolificoção indicando as
provas que queira produzir.

§1". antes de instourada a inslruçdo processual, a Autoridode Sanitária
ouvirá o" ià'rvidor dutuante, que terá o prazo de dez (10 ) dias, para de
pronunciar a respeito

§2" poderá-,.q infrator reconer das penalidades imputadas, à Autoridade
Superior do'órgão autuante, inclusive quando se tratar de multa, no prazo
de l5 (quiizé) dias, a contar de sua ciência ou publicação."

Art. 22 - Ficam criados os'§36, §4", §5', §6", e §7', no aÍtigo 209 daLei Municipal n" 562 de
05 de março de 2002, com ú seguintes redações:

"§3". mantida a decisão condenatória, caberá recurso para a autoridade
superior, no prazo de 20 (vinte) dias a contar de sua ciência ou publicação

§4". Os prazos somente começam o correr a partir do primeiro dia útil após
a ciênciado autuado.

§5". Ao aúiuado é facultada vista ao processo a qualquer tempo, no órgão
sanitário,, podendo requerer, às suas expensas, cópias das peços que

instruem o feito.

§6". apresentada a defesa ou impugnação e após manifestação do servidor
autuante, o outo de infração será julgado pelo dirigente do órgão
competen:Íe.

§7". poderá a autoridade Sanitária, solicitar auxilio da Procuradoria
Geral do Município parecer, no que diz respeito a asPectos jurídicos
legais." 

''

^rt. 
23 - O caput do artigo 222 da Í*i Municipal n" 562 de 05 de março de 2002, passa a

visora com a sesuinte redacão:
êNp: n' tc.es4.4osloool-9s
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Art.222 - No caso de condenação definitiva do produto cuja alteração,
adulteração ou falsificação, nõo impliquem em torna-lo impróprio paro o
uso ou consumo, poderá a Autoridade Sanihiria, ao proferir a decisão,
quando este aproveitamento for viável em programas educacionais e de
saúde.

Lrt. 24 - O caput do artigo 223 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de 2002, passa a
vigora com a seguinte redação:

Art.223 - Terminada a instrução do processo e esgotado o prazo de deÍesa,

sem a respectiva interposição, a autoridade Sanitária que presidir o
processo proferirá a decisão final, determinando, em seguido, a publicação
do extrato'da sentença, em jornal local, adotando, ainda, as demais
medidas imposlas.

Art. 25 - O caput do artigci'224 da Lei Municipal n" 562 de 05 de março de 2002, passa a

vigora com a seguinte redação:

Art.224 - Todas as penalidades previstas nesta Lei serão aplicadas pela
autoridadé 

'competeite, e somente terão validade, após a publicação no
Diário OJicial do Município

Lrt. 26 - O caput do artigti 225 da Lei Municipal no 562 de 05 de março de 2002, passa a

vigora com a seguinte redação:

Art.225 - A autoridade Sanitária que presidir o processo poderá requisitar
o auxílio de -autoridade policial, para execução da medidas previstds nesla
Lei.

Art.27 - O inciso IV do parágrafo primeiro do aÍigo 226 da Lei Municipal n" 562 de 05 de

março de 2002, passa a vigoÉ com a seguinte redação:

"Art.226 - (omissis).

P anigrafo'prtm e i r o - (om i s sis).

I. (omissis); 
, i

II. (omissis);

ill. (omissis); '.,,1"

IV. interditar, lavrondo o respectivo termo, parcial ou totalmente, os

estabelecimentos industriais ou comerciais, em que se desenvolva atividade
de comércib e indústria dos produtos referidos nesta Lei, seja por
inobservôncia da esladual ou municipal, ou por força de

':GNPJ n -95
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eventos ou sinistro que tenho nodificado os condições organolépticas do
produlo , ou as de sua pureza c eficácia;

V. (omissis);

VI. (omissis). "

Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados os incisos I e III do

artigo 61, os itens 5" e 6o do artigo 175, o §1'do artigo 200, o inciso II do artigo 206 todos da

Lei Municipal n" 562, de 05 de março de 2002 e as demais disposições em contriário.

Gabinete d9, Pr.lferto Municipal de Barreiras-BA, em 06 de dezembro de 2021.

João Barbóiã-de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

I
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