
 

AUTÓGRAFO N.º 4354/2022 

PROJETO DE LEI N.º 074/2022 do Executivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º.  Os estabelecimentos e serviços de interesse da saúde instalados no município de 

Jardinópolis, cujas atividades estão compreendidas no Anexo I desta Lei, passam 
a ser licenciados pelo serviço competente de Vigilância Sanitária nos termos da 
presente norma legal. 

 
Art. 2º.  Os estabelecimentos sujeitos à avaliação físico funcional de projetos de edificação 

devem atender ao disposto na Portaria do Centro de Vigilância Sanitária do 
Estado de São Paulo - CVS n. 10/2017, ou outra que vier substituí-la. 

 
Art. 3º.  As solicitações de avaliação físico funcional de projetos de empresas ainda não 

cadastradas no Sistema de Informação em Vigilância Sanitária (Sivisa) terão 
prioridade de análise e serão conduzidas continuamente até o deferimento da 
Licença Sanitária Inicial; as demais solicitações seguirão a sequência de número 
de protocolo. 
 

Parágrafo Único. Ao final do período, o deferimento ou o indeferimento deverá 
ocorrer num prazo máximo de 10 dias úteis. 
 

Art. 4º.  O prazo para avaliação físico funcional de projetos de empresas será de 60 dias, 
contados a partir da data de protocolo. 

 
Art. 5º.  Para cada solicitação de avaliação físico funcional de projetos, a análise 

contemplará a emissão de até três pareceres, devendo o interessado realizar 
nova solicitação, em caso de não deferimento nas primeiras três avaliações. 

 
Art. 6º.  Os estabelecimentos com atividade de minimercado, mercearia, armazém, 

supermercado e hipermercado que dispõem de açougue, peixaria, padaria, 
rotisseria, seção de frios e laticínios e demais atividades às quais compreendem 
as etapas de preparação, fracionamento e embalagem, permanecerão com 
renovação anual, conforme estabelecido pela Portaria do Centro de Vigilância 
Sanitária do Estado de São Paulo - CVS n. 1/2020 ou outra que vier a substituí-la. 

 
Art. 7º. Os estabelecimentos que exercem atividades de transporte municipal, 

intermunicipal, interestadual e internacional de produtos de interesse à saúde, 
cuja conservação requer refrigeração e/ou congelamento, permanecerão com 
renovação anual, conforme estabelecido pela Portaria do Centro de Vigilância 
Sanitária do Estado de São Paulo - CVS n. 1/2020 ou outra que vier a substituí-la. 

 

Lei n.º 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS PRAZOS DE 
VALIDADE DAS LICENÇAS SANITÁRIAS 

REFERENTE AOS ESTABELECIMENTOS E 
SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE, E 

ESTABELECE PROVIDÊNCIAS CORRELATAS” 
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Art. 8º.  As solicitações de renovação de Licença Sanitária seguirão os procedimentos 
estabelecidos na Portaria do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São 
Paulo - CVS n. 1/2020 ou outra que vier a substituí-la. 

 
Art. 9º.  O período de validade da Licença de Funcionamento Sanitária está definido no 

Anexo I da presente Lei, de acordo com a atividade econômica exercida pelo 
estabelecimento e serviços de interesse da saúde. 

 
Art. 10.  Os responsáveis por estabelecimentos e serviços, cujas atividades estão 

obrigadas à renovação da Licença de Funcionamento Sanitária devem requerê-la 
junto ao órgão competente de vigilância sanitária, com antecedência de 90 
(noventa) dias antes de expirar sua validade. 

 
Art. 11.  A ausência de manifestação da área técnica da vigilância sanitária até a data de 

vencimento da Licença Sanitária, ensejará a publicação da sua renovação 
automática. 

 
Art. 12.  A Prefeitura Municipal de Jardinópolis, por meio do órgão competente, fica 

obrigada a realizar análise, manifestação, ratificação ou indeferimento das 
licenças renovadas automaticamente em até 180 dias do ato de renovação. 

 

§ 1º - A renovação automática de Licença Sanitária será publicada no Diário 
Oficial do Município. 

 

§ 2º - Em caso de renovação automática de licença, respeitado os termos do Art. 
3º desta lei, terão prioridade de análise os estabelecimentos classificados como 
de Alto Risco na Portaria do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São 
Paulo - CVS n. 1/2020. 

 
Art. 13. A não renovação da Licença Sanitária implicará no seu cancelamento e demais 

sanções cabíveis. 
 
Art. 14. As atividades que não constam na relação do Anexo I seguirão os procedimentos 

instituídos na Portaria do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo - 
CVS n.º 1/2020 ou outra que vier a substituí-la. 

 
Art. 15.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Jardinópolis, 18 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos dezoito dias do mês de outubro de 2022.  
 
 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                        

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

     ___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos

CPF: 145.407.528-71

Assinou em 18 out 2022 às 15:13:02

Mateus Signorini

CPF: 175.514.838-02

Assinou em 18 out 2022 às 15:01:08

Log

18 out 2022, 14:49:53 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número a24e1d4a-00ba-4723-82be-

365563337ed8. Data limite para assinatura do documento: 17 de novembro de 2022 (14:49).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

18 out 2022, 14:49:55 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF

145.407.528-71.

18 out 2022, 14:49:55 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

18 out 2022, 15:01:08 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 175.514.838-02. IP:

179.241.1.187. Componente de assinatura versão 1.386.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

18 out 2022, 15:13:02 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 145.407.528-71. IP:

179.241.22.22. Componente de assinatura versão 1.386.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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18 out 2022, 15:13:03 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a24e1d4a-00ba-4723-82be-365563337ed8.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a24e1d4a-00ba-4723-82be-365563337ed8, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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