PROJETO DE LEI Nº

DE

DE

DE 2018.

Dispõe sobre o exercício da atividade de prestação
de serviços de controle de vetores e pragas urbanas
no Estado de Goiás e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A empresa que exercer as atividades de prestação dos serviços
de controle de vetores e pragas urbanas, para atuar no Estado de Goiás, deverá estar
devidamente sediada dentro do Estado e licenciada pelos órgãos de fiscalização
competentes, conforme previsão na Resolução da RDC n.º 52/2009 da ANVISA.
Parágrafo único. A empresa em funcionamento que exercer as
atividades descritas no caput do art. 1º desta Lei, que não possuir autorização e/ou licença
dos órgãos de fiscalização sanitária e ambiental, para o âmbito de sua atuação, fica obrigada
a providenciar, no prazo de até 90 dias após a promulgação desta lei, as licenças e
autorizações necessárias para o exercício da atividade em âmbito municipal e estadual.
Art. 2º. Esta lei será regulamentada, se necessário, dentro de 90
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2018.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
Projeto de lei n° 017/2018

JUSTIFICATIVA
A proposição ora apresentada tem como objetivo possibilitar a
fiscalização das empresas que exercem as atividades de prestação dos serviços de controle
de vetores e pragas urbanas no Estado de Goiás.
A fiscalização sanitária faz bem à saúde e à economia pois protege a
saúde da população, ao possibilitar maior controle dos produtos utilizados como também pode
ampliar a geração de empregos e renda, além de melhorar a competitividade na prestação de
serviços.
Ao prever às empresas que atuam no controle de pragas e vetores a
obrigatoriedade de manter uma sede em funcionamento no Estado de Goiás, possibilita ao
consumidor destes serviços a possibilidade de registrar ocorrências e reclamações quanto a
qualidade do serviço prestado, um direito garantido pela legislação pátria.
Desta forma, demonstrada a importância da presente matéria, por ser
legal, constitucional e razoável, pedimos o apoio unânime dos nobres Pares desta Casa
Legislativa para sua aprovação.
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