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Matéria: PLC 001/2019 
Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. 
AUTORIA DO PREFEITO MUNICIPAL. CRIA NOVAS 
ATIVIDADES EM QUE INCIDIRÁ A TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO 
ORIUNDO DA COMISSÃO DE INTERESSES 
DIFUSOS E COLETIVOS. ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
18/2019. RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. 
COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. TRIBUTO QUE GUARDA 
ESTREITA RELAÇÃO COM AS COMPETÊNCIAS 
MATERIAIS DE CADA ENTE. POSSÍVEL 
BITRUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

DIREITO CONSTITUCIONAL E

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que, em caráter complementar, seja 
emitida orientação técnica acerca do PLC 001/2019, em especial, para que seja 
esclarecido se há pertinência entre o texto do projeto e o das legislações anexas, 
bem como se o texto proposto não apresenta omissões.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Sem prejuízo do exposto na orientação técnica n.° 18/2019, a 
resposta à indagação demanda uma análise com mais rigor sobre a possibilidade jurídica 
de o Município de Carazinho instituir taxa decorrente das atividades de fiscalização 
sanitária (poder de polícia).

Ainda que o caso perpasse por certo juízo político da 
Administração, consistente em decidir se haverá ou não a cobrança de taxa para fazer 
frente aos gastos com as atividades de fiscalização sanitária1, certo o é que essa 
imposição deve guardar estreita relação com as atividades de competência do Município.

Exemplo: qualquer cidadão è livre para abrir um açougue. Porém, essa liberdade encontra limites nas leis que 
impõem condições mínimas de higiene e conservação da carne exposta á venda. Para que possa abrir um 
açougue, o cidadão deve requisitar um alvará à Administração Pública responsável pela fiscalização desses 
estabelecimentos. A expedição do alvará permite que o Estado saiba da existência do açougue, visando â sua 
ulterior fiscalização. Como a abertura de vários estabelecimentos comerciais gera, para o Estado, um custo 
pela sua fiscalização, o Sistema Tributário Nacional permite que se exija a chamada taxa pelo exercício do 
poder de polícia (ROCHA. Roberval. Direito Tributário. Volume Único. 2“ edição. JusPOOIVM: Salvador, p. 
79/80 - versão em pdf).
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Assim, não se permite, por exemplo, que dado município institua 
taxa para uma atividade cuja competência constitucional seja dos estados federados ou da 
União e vice-versa,

Nesse sentido:

[...] não pode um Município cobrar taxa pela preservação de vias federais ou 
estaduais, ou a União cobrar taxa pela coleta de lixo urbano, pois, evidentemente, 
nesses exemplos, os serviços prestados estão fora da competência dos pretensos 
sujeitos ativos. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se 
compreendidos no âmbito das atribuições dos entes políticos aquelas que, 
segundo a Constituição Federal, as constituições estaduais e as leis orgânicas do 
Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competirem 
a cada uma das pessoas políticas. (ROCHA. Roberval. Direito Tributário. 
Volume Único. 2a edição. JusPODIVM: Salvador, p. 69 - versão em pdf)

Esclarecido isso, cabe perquirir se as novas hipóteses de 
incidência da taxa encontram-se no raio da vigilância sanitária municipal, a ponto de 
legitimar a sua cobrança.

Nesse ínterim, a minuta de lei complementar apresenta as novas
atividades em três grupos, a saber:

1) lavanderia comercial comum; unidade de processamento de roupas de serviços 
de saúde; serviço de remoção terrestre de pacientes (ambulância), exceto os 
serviços móveis de atendimento de urgência, sendo licenciado por veículo de 
transporte; serviço de remoção terrestre de pacientes (ambulância) de urgência e 
emergência, sendo licenciado por veiculo de transporte; piscinas de uso coletivo.

2) comércio varejista de saneantes domissanitários; armazanadora de saneantes 
domissanitários; transporte de saneantes domissanitários (por veículo); comércio 
varejista de produtos para a saúde; arnnazenadora de produtos para a saúde; 
transportes de produtos para a saúde (por veículo); comércio varejista de 
cosméticos, perfumes e produtos de higiene; armazenadora de cosméticos, 
perfumes e produtos de higiene; transporte de cosméticos, perfumes e produtos 
de higiene (por veículo); armazenadora de medicamentos e insumos 
farmacêuticos; importadora de produtos para a saúde; exportadora de produtos 
para a saúde; importadora de cosméticos, perfumes e produtos de higiene; 
exportadora de cosméticos, perfumes e produtos de higiene.

3) comércio atacadista (distribuidora) de saneantes domissanitários; comércio 
atacadista (distribuidora) de produtos para a saúde; comércio atacadista 
(distribuidora) de cosméticos, perfumes e produtos de higiene; comércio 
atacadista (distribuidora) de medicamentos e insumos.

A sujeição às normas de vigilância sanitária dos medicamentos, 
das drogas, dos insumos farmacêuticos, dos produtos de higiene, dos cosméticos, dos 
perfumes, dos saneantes domissanitários e dos produtos destinados à correção estética, 
decorre da Lei Federal n.° 6.360, de 23 de setembro de 1976.
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Por sua vez, a sujeição às normas de vigilância sanitária das 
unidades de processamento de roupas de serviços de saúde do país decorre da 
Resolução - RDC n.° 6, de 30 de janeiro de 2012.

Se não bastasse, em sede estadual, a Resolução n.° 250/07 - 
CIB/RS, além de deixar claro que o Sistema de Vigilância Sanitária do Estado do Rio 
Grande do Sul é composto pelos níveis estadual e municipal, aduz ser de competência 
dos municípios com população entre 50.000 e 100.000 habitantes as seguintes atividades:

I. Alimentos: industrialização de alimentos e Industrialização de Embalagens de 
Alimentos.
II. Medicamentos: Drogarias, farmácia (Manipulação de Medicamentos), 
Fracionamento de Medicamentos e Fracionamento de Insumos Farmacêuticos, 
distribuidoras de medicamentos e de insumos farmacêuticos, importadoras e 
exportadoras de medicamentos e insumos farmacêuticos.
III. Serviços de Saúde, assim caracterizados: a) Atendimento Imediato de 
Urgência de Alta Complexidade e Emergência (inclusive os veículos), Laboratórios 
Clínicos e Serviços com Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais. B) 
Radiodiagnóstico Médico (serviços com emissão de radiação ionizante, tais como: 
Raios-x, Tomografia, Mamografia e Densitometria óssea), e estabelecimentos que 
utilizam equipamentos emissores de radiação que não se incluam naqueles de 
responsabilidade de nível estadual-central.

Quanto à competência municipal propriamente dita, a Lei Federal 
n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, em seu art. 18, 111, “b”, refere, claramente, competir à direção municipal
do Sistema Único de Saúde a execução de serviços de vigilância sanitária.

Reconhecida, pois, a atribuição dos municípios para as atividades 
sanitárias, resta saber se a instituição dessas taxas a nível local não tem o condão de 
ocasionar bitributação, já que, em sede federal, existe a cobrança da Taxa de Fiscalização 
de Vigilância Sanitária2.

2 (Lei Federal n.° 9.782/1999): Art. 23. Fica instituída a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.
§ I2 Constitui fato gerador da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a prática dos atos de competência 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária constantes do Anexo II.
§ 22 São sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput deste artigo as pessoas físicas e jurídicas que 
exercem atividades de fabricação, distribuição e venda de produtos e a prestação de serviços mencionados no 
art. 82 desta Lei.
§ 32 A taxa será devida em conformidade com o respective fato gerador, valor e prazo a que refere a tabela 
que constitui o Anexo II desta Lei.
Sf 4° A taxa deverá ser recolhida nos orazos dispostos em regulamento próprio da Agência. (Vide Medida 
Provisória n° 2.134-31. de 2001)
§ 42 A taxa deverá ser recolhida nos termos dispostos em ato próprio da ANVISA.
Medida Provisória n° 2.190-34. de 2001)
§ 52 A arrecadação e a cobrança da taxa a que se refere este artigo poderá ser delegada aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a critério da Agência, nos casos em que por eles estejam sendo realizadas 
ações de vigilância, respeitado o disposto no § 12 do art. 7- desta Lei.
§ 6S Os laboratórios instituídos ou controlados pelo Poder Público, produtores de medicamentos e insumos 
sujeitos à Lei n° 6.360. de 23 de setembro de 1976. à vista do interesse da saúde pública, estão isentos do
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Sobre o tema, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou:

TRIBUTÁRIO. TAXA DISTRITAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. BITRIBUTAÇÃO. 
NÃO-OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que a recorrente argumenta ser inválida a 
taxa distrital de vigilância sanitária. Alega: a) bitributação em relação à taxa 
cobrada pela União e b) cobrança do tributo sem comprovação de efetiva 
fiscalização. 2. À luz do art. 145, II, da CF, a competência tributária para instituir 
taxa de poder de polícia decorre da competência material para realizar a 
fiscalização. 3. Havendo duas esferas estatais (União e Distrito Federal) que 
exercem a fiscalização sanitária, é de reconhecer, analogamente, duas áreas 
de competência tributária distintas. Dito de outra forma, não há falar em 
bitributação, pois os fatos geradores e as respectivas competências 
tributárias não se confundem ou se anulam. 4. Isso porque a fiscalização 
sanitária é competência comum da União, Estados e Municípios no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, conforme o art. 200, II, da CF. 5, A execução das ações 
de vigilância sanitária compete, preponderantemente, aos Estados e aos 
Municípios, o que implica inafastáve! competência material do Distrito Federal, 
conforme os arts. 17 e 18 da Lei do SUS (Lei 8.080/1990). Disso deflui 
necessariamente a competência tributária para instituir a taxa de fiscalização 
correspondente. 6. A jurisprudência atual do STF e do STJ reconhece que a 
notoriedade da fiscalização realizada pelas autoridades públicas afasta a 
necessidade de comprovação do efetivo exercício de poder de polícia. Por essa 
razão, foi cancelada a Súmula 157/STJ. 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 
21.752/DF, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/06/2009, DJe 20/08/2009)

Na oportunidade, prevaleceu o entendimento de que, por envolver 
mais de uma esfera estatal competente para exercer a fiscalização sanitária, deve-se 
reconhecer duas áreas de competência tributária distintas, de modo que os fatos 
geradores não se confundem e nem se anulam, não havendo, por conseguinte, que se 
falar em bitributação,

Em resposta às indagações iniciais, pode-se dizer, portanto, que as 
alterações pretendidas guardam, sim, compatibilidade com as legislações sanitárias

(Incluído pela Medida Provisória n° 2.190-34.pagamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária. 
de 2001)
§ 7~ Às renovações de registros, autorizações e certificados aplicam-se as periodicidades e os valores 
estipulados para os atos iniciais na forma prevista no Anexo. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.190-34. de 
2001)
§ 82 O disposto no § 72 aplica-se ao contido nos §6 1° a 8° do art. 12 e parágrafo único do art. 50 da Lei 
n° 6.360. de 1976. no 6 2° do art. 3° do Decreto-Lei n° 986. de 21 de outubro de 1969. e § 32 do art. 41 desta 
Lei. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.190-34. de 2001)
§ 9S O agricultor familiar, definido conforme a Lei n° 11.326. de 24 de iulho de 2006. e identificado pela 
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP, Física ou Jurídica, bem como o Microempreendedor Individual, 
previsto noart. 18-A da Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006. e o empreendedor da economia 
solidária estão isentos do pagamento de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.
13.001. de 2014)

A
(Incluído pela Lei n°

§ 10. As autorizações de funcionamento de empresas previstas nos subitens dos itens 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1 do 
Anexo li, ficam isentas de renovação. (Incluído pela Lei n° 13.097. de 2015)
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apresentadas, não se podendo afirmar, contudo, que inexistem omissões, até porque se 
trata de matéria em constante evolução, como se pôde notar.

Sendo essas as informações complementares, reiteram-se
protestos de elevada estima e consideração.

CARAZINHO (RS), 12 de março de 2019.
\

LUÍS FERNANDO BOURSCHEID
Procurador do Podentegislativo 
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