
 
 Rio de Janeiro, 27 de março de 2019 

 

Exmo. Senhor Prefeito Sr. Marcelo Crivella, 

Em 27 de dezembro de 2018 foi publicada a Lei Complementar 197, que regulamentou o Código 
de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária do município 
do Rio Janeiro. A referida legislação avançou em muitos aspectos como unificação de normas e 
desburocratização de procedimentos, no entanto, cabe ressaltar que existe um ponto gera 
grande preocupação às entidades empresariais e conflita com as premissas de simplificação 
para o licenciamento empresarial. 

Segundo informações do próprio órgão sanitário, conclui-se que com a publicação do novo 
Código, toda e qualquer empresa, sem qualquer distinção de atividade, porte ou risco da 
atividade, está obrigada a passar pelo Licenciamento Sanitário e recolher a taxa prevista. A título 
de exemplo, até um quiosque de comércio de boné passa a ser submetido ao processo de 
licenciamento sanitário.  

Entendemos que a Licença Sanitária deve ser emitida APENAS para as atividades 
relacionadas à competência  e consideradas de risco pela vigilância sanitária de acordo 
com a Instrução Normativa nº 16/17 da Resolução RDC nº 153/17 e da decisão da Diretoria 
Colegiada - RDC 153 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 26 de abril de 
2017), que regulamentou diretrizes nacionais para o grau de risco sanitário das atividades 
econômicas de interesse da Vigilância Sanitária e para simplificação dos procedimentos 
segundo a Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Lei Federal 11.598/2007). Sendo de fácil compreensão que os demais 
estabelecimentos, serviços e atividades econômicas estão dispensados da Licença 
Sanitária para o seu funcionamento. 

Após realização de estudo técnico, podemos afirmar que a Lei Complementar 197, bem como o 
Decreto Rio nº 45.585/2018, não contribui para o tratamento diferenciado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município do Rio de Janeiro, 
bem como para os demais empreendimentos, além prejudicar a competitividade das 
empresas cariocas. 

O Rio de Janeiro é analisado pelo Banco Mundial, no relatório Doing Business, não apenas pelo 
eixo abertura de empresas, mas também pelo pagamento de taxas e impostos. O Brasil caminha 
para a padronização e simplificação de regras e procedimentos, segundo estabelece a Redesim, 
no entanto, entendemos que o Código Sanitário ao exigir taxas para qualquer atividade 
econômica se distancia desta premissa de simplificação.  

Com o embasamento da CF/1988, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas 
atualizações, bem como da Lei Federal nº 11.598/2007 e das RDCs 153/2017 e 207/2018, ambas 
da ANVISA, entendemos: 

 não existir lastro legal ou constitucional, para a obrigatoriedade de Licenciamento 
Sanitário de TODAS as empresas registradas no município do Rio de Janeiro, bem como 
a cobrança IRRESTRITA para toda e qualquer atividade empresarial. 

Sendo assim, solicitamos urgentemente revisão e adequação da norma municipal, a fim de 
garantir que a Licença Sanitária seja exigida APENAS para as atividades econômicas e 
empresariais relacionadas às atividades sanitárias, segundo os critérios de risco 
previstos na Instrução Normativa 16/2017 da Anvisa, a qual regulamentou a RDC 153/2017. 


