
MUNICÍPIO DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 047/2022

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores.

Submeto à apreciação de Vossas Excelências o incluso Projeto de Lei n.º 047/2022, o

qual Altera a Lei Municipal nº 3.852, de 19 de dezembro de 2019, que regulamenta o exercício da

fiscalização  municipal  dos  estabelecimentos  de  baixo  risco  que  dispensam  atos  públicos  de

liberação e dá outras providências.

Trata-se de projeto de lei que visa a vinculação de legislação interna municipal às

disposições  contidas  na  Portaria  nº  192/2022,  que “estabelece  a  lista  de  atividades  econômicas

sujeitas  à  vigilância  sanitária  por  grau  de  risco  e  dependente  de  informação  para  fins  de

licenciamento sanitário, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e

regulamenta o Sistema de Informação da Vigilância Sanitária (SIVISA-RS) na Secretaria Estadual

da Saúde (Proa 21/2000-0142206-2)”. 

Surge a alteração legislativa como medida para desburocratizar e adequar o processo

de  licenciamento  sanitário  municipal  e  proporcionar  mais  agilidade  na  liberação  dos  Alvarás

Sanitários dos estabelecimentos, consoante o que prevê a Portaria SES/RS Nº 192, de 08 de abril de

2022, que estabelece alista de atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária por grau de risco

e  de  pendente  de  informação  para  fins  de  licenciamento  sanitário,  conforme  a  Classificação

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e regulamenta o Sistema de Informação da Vigilância

Sanitária (SIVISA-RS) na Secretaria Estadual da Saúde.

Trata-se, a Portaria SES/RS Nº 192/2022, de uma norma atualizada, que proporciona

a  aplicação  dos  princípios  da  liberdade  econômica,  como  a  liberdade  como  uma  garantia  no

exercício de atividades econômicas; a boa-fé do particular perante o poder público; a intervenção
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subsidiária  e  excepcional  do  Estado  sobre  o  exercício  de  atividades  econômicas;  e  o

reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. 

Deste modo, solicita-se a inclusão de um dispositivo na Lei Municipal nº 3.852, de

19 de dezembro de 2019, que permita a utilização da Portaria SES-RS Nº 192/2022 para fins de

licenciamento sanitário.

Desta  feita,  dada  a  justificativa  ora  lançada,  rogo a  Vossas  Excelências  que  seja

integralmente aprovado o Projeto de Lei n.º 047/2022.

Guaíba, 13 de julho de 2022.

MARCELO SOARES REINALDO,

PREFEITO MUNICIPAL.
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PROJETO DE LEI Nº 047, DE 13 DE JULHO DE 2022

Altera a Lei Municipal nº 3.852, de 19 de dezembro
de 2019, que regulamenta o exercício da fiscalização
municipal dos estabelecimentos de baixo risco que
dispensam atos  públicos  de  liberação  e  dá  outras
providências.

Art.  1º.  Acrescenta o  §2º-A ao  art.  2º  da  Lei  Municipal  nº  3852,  de  19  de

dezembro de 2019, com a seguinte redação:

“Art. 2º…

…

§2º-A. Para fins de licenciamento sanitário e classificação de risco sanitário das

atividades,  o  município  utilizará  a  Portaria  SES-RS  nº  192,  de  08  de  abril  de  2022,  e  suas

alterações e substituições posteriores.”

Art. 2°. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíba, em 13 de julho de 2022.

MARCELO SOARES REINALDO,

PREFEITO MUNICIPAL.

Registre-se e Publique-se.
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Vinicius Polanczyk,

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.


