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LEI MUNICIPAL N. 1.769, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2.014

"Institui o Cddigo Sanit&rlo do 
Municipio de Turmalina.”

0 Povo do Municipio de Turmalina, por 
Municipal, sanciono a seguinte Lei.

legftimos representantes aprovou e eu, Prefeito

CAPITULO I 
Disposigoes Gerais

Art. 1° Fica instituido o Cddigo Sanitario do Municipio de Turmalina, fundamentado nos 
princlpios expresses e implicitos na Constituigao Federal de 1.988, na ConstituigSo do Estado 
de Minas Gerais,
Cddigo de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078/90. no Cddigo de Saude do Estado de 
Minas Gerais e na Lei Organica do Municipio de Turmalina.

Federais n° 8.080/90, n° 8.142/90 noLeis Organicas da Saude - L

Art. 2° Todos os assuntos relacionados com as agdes de vigilSncia sanitdria serao regidos 
peias disposigoes contidas nesta lei, nas normas tecnicas especiais, portarias e resolugoes a 
serem determinadas pela Secretaria Municipal de Saude, respeitadas, no que couber. a 
LegislagSo Federal e Estadual.

Art. 3° Sujeitam-se a presente lei todos estabelecimentos de saude e de interesse ci saude, 
sejam de carter privado, publico ou filantropico, assim como outros locais que oferegam 
riscos a saude.

CAPlTULO II
Compet§ncias e Atribuigoes

Art. 4° Para os efeitos desta Lei, entende-se por vigilancia sanitaria o conjunto de agoes 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saude e de intervir nos problemas sanitarios 
decorrentes do meio ambiente, da produgao e circulagao de bens e da prestagao de servigos 
de interesse da saude, abrangendo

I - o controle de bens de consume que, direta ou indiretamente, se relacionem coma saude, 
compreendidas todas as etapas e processes, da produgao e ao consumo; e

II - o controle da prestagao de servigos que se relacionem direta ou indiretamente com a 
saude.

agdes desenvolvidas peias autoridadesArt. 5° Consideram-se como controle sanitario 
sanitdrias com vistas a aprovagdo de projetos arquitetdnicos, ao monitoramento da qualidade
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dos produtos para saiide e de interesse a saude e a verifica^So das condigftes para o 
licenciamento e funcionamento dos estabelecimentos de saude e de interesse a saiide, 
abrangendo:

I - a inspe^ao e orienta?^;
II - a fiscalizagSo;
III - a lavratura de termos e autos;
IV - a aplica$ao de sanies.

Art. 6° Sao sujeitos ao controle e fiscaliza9ao por parte das autoridades saniterias:

I - drogas, medicamentos. imunobiologicos, insumos farmaceuticos e produtos para saiide;
II - sangue, hemocomponentes e hemoderivados;
III - produtos de higiene pessoal, cosm6ticos, perfumes e saneantes;
IV - alimentos, 6guas envasadas, materias-primas alimentares, artigos e equipamentos 
destinados a entrar em contato com alimentos;
V - produtos tdxicos e radioativos;
VI - estabelecimentos de saude, de interesse a saude e outros ambientes que ofereqam riscos 
& saiide, de natureza piiblica e privada;
VII - residues sdlidos gerados pelos servigos de saude e interesse «i saiide;
VIII - veiculagao de propaganda de produtos farmaceuticos e outros produtos que possam 
comprometer a saiide. de acordo com norma federal;
IX - outros produtos, substancias aparelhos e equipamentos que possam provocar danos £ 
saiide,

§ 1° Os responsaveis por imdveis, domicllios e estabelecimentos comerciais e industriais 
deverao impedir o aciimulo de lixo, entulho, restos de comida, agua empogada ou qualquer 
outra condigao que propicie alimentagao,,/criat6rio ou abrigo de animais sinantrdpicos.

§ 2° £ vedada a criagao de animais. no perlmetro urbano, que, pela sua natureza ou 
quantidade, sejam considerados causa de insalubridade, inedmodo ou riscos a saiide piiblica.

Art. 7° As agdes de vigilancia sanitaria serao executadas pelas autoridades municipais, que 
terSo livre acesso, mediante identificagao por meio de credencial de fiscal sanitario, aos 
estabelecimentos e ambientes sujeitos ao controle sanitario.

§ 1° Sao considerados autoridades sanitarias para os efeitos desta lei;
I - os profissionais da equipe municipal de vigilancia sanitaria investidos na fungao 
fiscalizadora;

II - o responsavel pelo Servigo Municipal de Vigilancia Sanitaria.

§ 2° Os estabelecimentos, por seus dirigentes ou prepostos, sao obrigados a prestar os 
esclarecimentos necessaries referentes ao desempenho de suas atribuigdes legais e a exibir, 
quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprlmento das normas 
de prevengSo a saude.
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Art. 8° Os profissionais das equipes de vigilSncia sanitaria, investidos nas suas fungoes 
fiscalizadoras, serSo competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos sanitdrios, 
expedindo termos e autos, referentes & prevenpao e controle de bens e servipos sujeitos a 
vigiiancia sanitaria.

Paragrafo Cinico. O Secretario Municipal de Saude, excepcionalmente, podera desempenhar 
funpOes de fiscalizapao, com as mesmas prerrogativas e atribuipdes conferidas pela presente 
lei as autoridades sanitarias.

Art. 9° Compete a Secretaria Municipal de Saude. sem prejulzo de outras atribuipdes:

I - Promover e participar de todos os meios de educapao, orientapao, controle e execupao das 
apdes de vigiiancia e fiscalizapao sanitaria, em todo o territorio do municlpio;
II - planejar, organizar, e executar as apdes de promopao e protepao a saude individual e 
coletiva, por meio de servipos de vigiiancia sanitaria, tendo como base o perfil epidemioldgico 
do municlpio;
III - garantir infraestrutura e recursos humanos adequados a execupao de apdes de vgiiancia 
sanitaria;
IV - promover capacitapSo e valorizapdo de recursos humanos existentes na vigiiancia 
sanitaria, visando aumentar a eficidncia das apdes e servipos;
V - promover, coordenar. orientar e custear estudos de interesse da saude piiblica;
VI - assegurar condipdes adequadas de qualidade na produpao, comercializapSo e consumo 
de bens e servipos de interesses a saiide. incluldos procedimentos. mdtodos e tdcnicas que as 
afetam;
VII - assegurar condipdes adequadas de qualidade para prestapSo de servipos de saude;
VIII - promover apdes visando o controle de fatores de risco a saude;
IX - promover a participapao da comunidade nas apdes de vigiiancia sanitaria;
X - organizar atendimento de reclamapde’S e denuncias;
XI - notificar e investigar eventos adversos & saude, de que tomar conhecimento ou for 
certificada por usuarios ou profissionais de saude, decorrentes do uso ou de: medicamentos e 
drogas; produtos para a saude; cosmdticos e perfumes; saneantes; agrotdxicos; alimentos 
industrializados; e outros produtos definidos por legislapao sanitaria.

CAPlTULO 111 
Da Licenpa Sanitaria

Art. 10 Os estabelecimentos sujeitos ao controle e 3 fiscalizapao sanitaria somente 
funcionarao mediante licenpa sanitaria, com vatidade de urn ano. renovavel por perlodos iguais 
e sucessivos

§ 1° A concessao ou renovap§o da Licenpa Sanitaria sera condicionada ao cumprimento de 
requisites tacnicos referentes as instalapbes, aos produtos. maquinas, equipamentos. normas 
e rotinas do estabelecimento. comprovados pela autoridade sanitaria competente.

§ 2° A Licenpa Sanitaria podera, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no 
interesse da saude publica, sendo assegurado ao proprietario do estabelecimento o exerclcio
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do direito de defesa e do contraditdrio, em processo administrative instaurado pelo 6rg3o 
sanitario competente.

§ 3° A Secretaria Municipal de Saude, atrav6s de Regulamentos T6cnicos especificos, e tendo 
em vista o ramo de atividades desenvolvidas, podera exigir a Licenga Sanitaria para o 
funcionamento de outros estabelecimentos n3o previstos nesta Lei.

§ 4° Todo estabelecimento deve se comunicar oficialmente ao 6rg3o que emitiu a respectiva 
Licenga Sanitaria qualquer alteragao e/ou encerramento de suas atividades.

§ 5° A Licenga Sanitaria sera emitida especifica e independente, para:

I - cada estabelecimento, de acordo coma atividade e/ou servigo exercido, ainda que exista 
mais de uma unidade na mesma localidade;

atividade e/ou servigo desenvolvido na unidade do estabelecimento, de acordo com a
legislagao;

III - cada atividade e/ou servigo terceirizado existente na unidade do estabelecimento, de 
acordo com a legislagSo.

CAPITULO IV 
Das T

Art. 11 As agoes de vigilancia sanitaria executadas pelo 6rg§o correspondente da Secretaria 
Municipal de Saude ensejarSo a cobranga da Taxa de Vigilancia Sanitaria, a 
regulamentada em Lei Complementer.

4V

Art. 12 Os valores da Taxa de Vigilancia Sanitaria e das Multas em virtude do exerclcio das 
agoes de vigilancia sanitaria serao recolhidos aos cofres publicos do municlpio. creditados ao 
Fundo Municipal de Saude, revertidos exclusivamente para o Servigo Municipal de Vigilancia 
Sanitaria e sob o controle social do Conselho Municipal de Saude.

Art. 13 Os valores recolhidos. mencionados no artigo anterior, ser§o destinados ao custeio e a 
manutengSo da estrutura do Servigo Municipal de Vigilancia Sanitaria.

Art. 14 Sao isentos da Taxa de Vigilancia Sanitaria:

I - org&os da administragao direta, autarquias e fundagbes instituldas e mantidas pelo Poder 
Publico;
II - Associagbes, fundagbes, entidades de carater beneficente, filantrbpico, caritativo ou

dirigentes, n§o distribuam lucres a qualquer tltulo ereligiose que nao remunerem 
apliquem seus recursos na manutengao e desenvolvimento dos objetivos sociais;

Paragrafo unico - A isengSo d Taxa de Vigilancia Sanitaria nao dispensa a obrigatoriedade do 
cumprimento das exigbneias contidas nas normas legais e regulamentares.
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CAPfTULO V

Da Fiscalizagao Sanitaria 
Seg^o I

Fiscalizapao dos Estabelocimentos de Saude

Art. 15 Sujeitam-se ao controle e a fiscaliza^So sanitaria os estabelecimentos de saude.

Art. 16 Para os efeitos desta lei, consideram-se estabelecimentos de saude:
I - services m6dicos;
II - servigos odontologicos;
III - servigos de diagndsticos e terapeuticos;
IV - outros servigos de saude defmidos por legislagao especifica.

Par^grafo unico. Os estabelecimentos a que se referem o artigo anterior deverao ser mantidos 
em perfeitas condigOes de higiene e limpeza. organizados de modo a n3o possibilitar a a 
existgneia de focos de insalubriaade em seu ambiente interno e externo e deverSo ser objeto 
de desratizagao, desinsetizagao e manutengao peribdicas.

Art. 17 Os estabelecimentos de saude deverao adotar normas e procedimentos visando o 
controle de infeegao relacionada a assistencia a saude.

Paragrafo unico £ responsabilidade pessoal dos profissionais de saude o controle de infeegao 
em seus ambientes de trabalho

Art. 18 Os estabelecimentos de saude e os veiculos para transportes de pacientes deverao ser 
mantidos em rigorosas condigbes de higiene, devendo ser observadas as normas de controle 
de infeegao estipuladas na legislagao sanitaria.

Art. 19 Os estabelecimentos de saude deverao adotar procedimentos adequados na geragao, 
acondicionamento, fluxo, transporte. armazenamento. destine final, e demais questbes 
relacionadas a residues de servigos de saude, conforme legislagao sanitaria.

Art. 20 Os estabelecimentos de saude deverao possuir condigbes adequadas para o exerefeio 
da atividade profissional na pratica de agbes que visem a protepao, promogao, preservagSo e 
recuperagbo da saude.

Paragrafo unico. Estes estabelecimentos. deverao possuir instalagbes, equipamentos, 
instrumentais. utensilics e materials de consumo indispensaveis e condizentes com suas 
fmalidades e em perfeito estado de conservagbo e funcionamento, de acordo com normas 
tbcnicas especificas

Art. 21 Os estabelecimentos de saude deverao possuir quadro de recursos humanos 
legalmente habilitados, em numero adequado a demanda e as atividades desenvolvidas.

Segao II
Fiscalizagao dos Estabelecimentos de Interesse a Saude
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Art. 22 Para os efeitos desta Lei, consideram-se estabelecimentos de interesse a saiide:

I - barbearias, saldes de beleza, pedicures, manicures, massagens, estabelecimentos 
esportivos (ginastica, natagao, academias de artes marciais e outros), creches, tatuagens, 
piercings, cemiterios, necroterios, funer^has. piscinas de uso coletivo, hot6is, moteis, 
pousadas, instituigoes de longa permanencia para idosos e outros;

II - os que extraem, produzem, fabncam, transformam, preparam, manipulam, purificam, 
fracionam. embalam, reembalam, importam, exportam, armazenam, expedem, transportam, 
compram, vendem, dispensam, cedem ou usam os produtos mencionados no art. 6°;

III - os laboratorios de pesquisa, de analise de produtos alimentlcios, Sgua, medicamentos e 
produtos para saiide e de controle de qualidade de produtos, equipamentos e utensdios de 
interesse a saude;

IV - os que prestam servigos de desratizagSo e desinsetizagao de ambientes domiciliares, 
publicos e coletivos;

V - os que degradam o meio ambiente por meio de residues contaminantes e os que 
contribuem para criar ambiente insalubre ao 
animais sinantrdpicos;

VI - outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta ou indiretamente, provocar danos ou 
agravos a saude individual ou coletiva.

Paragrafo unico - Os estabelecimentos referidos neste artigo deverSo 
perfeitas condigdes de higiene e limpeza, organizados de modo a nSo possibilitar a existSncia 
de focos de insalubridade em seu ambiente interne e externo e deverSo 
desratizagSo, desinsetizagao e manutengdes periddicas.

Segao III
Fiscalizagao de Produtos

Art. 23 Todo produto destinado ao consume humano comercializado e/ou produzido no 
municlpio, estara sujeito a fiscalizagao sanitaria municipal, respeitando os termos desta lei e a 
legislagao federal e estadual, no que couber.

Art. 24 O controle sanitario a que estao sujeitos os produtos de interesse da saude 
compreende todas 
consume.

humano ou proplcio ao desenvolvimento de

mantidos em

objeto de

etapas e processes, desde a sua produgSo ate sua utilizag3o e/ou

Art. 25 No controle e fiscalizagao dos produtos de interesse da saude serSo observados os 
padrbes de identidade, qualidade e seguranga definidos por legislagao especlfica.

§ 1° A autoridade sanitaria fara, sempre que considerar necessSrio, coleta de amostras de 
produtos, para efeito de analise.
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§ 2° Os procedimentos para coleta e analise de amostras serSo definidos em normas tecnicas 
especificas.

§ 3° A amostra do produto considerado suspeito devera ser encaminhada ao laboratdrio oficial, 
para analise fiscal.

Art. 26 E proibido qualquer procedimenio de manipula^So, beneficiamento ou fabrico de 
produtos que concorram para adulterapao, falsiftcapao. alteraqao, frauds ou perda de 
qualidade dos produtos de interesse da saude

CAPlTULO VI

NotificacSo

Art. 27 Fica a criterio da autoridade sanitaria a lavratura e expedite de termo de notificapao 
ao inspecionado para que fapa ou deixe de fazer alguma coisa, com indicate da disposi?ao 
legal ou regulamentar pertinente, devendo conter a identificapao completa do inspecionado.

§ 1° Quando lavrado e expedido o referido termo, o prazo concedido para cumprimento das 
exigSncias nele conticas sera de ate 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por, no rTteximo 
mais 90 (noventa) dias, a criterio da autoridade sanitaria, caso seja requerido pelo interessado, 
ate 10 (dez) dias antes do termino do prazo inicialmente concedido e desde que devidamente 
fundamentado.

§ 2° Decorrido o prazo concedido e nao sendo atendida a notificagcio, sera lavrado auto de 
infra^ao e instaurado processo administrativo sanitario.

CAPlTULO VII

PENALIDADES E INFRAQOES SANITARIAS 
Sepao I

Normas Gerais

Art. 28 Considera-se infrapSo sanitaria a desobedtencia ao disposto nesta Lei, nas leis federais 
e estaduais, bem como nas demais normas legais e regulamentares, que de qualquer forma, 
destinem-se a protepao, promopao, preservapao e recuperagao da saCide.

Art. 29 Respondera pela infragdo sanitaria a pessoa flsica e/ou jurldica que, por agSo ou 
omissSo. Ihe deu causa, concorreu para sua pratica ou dela se beneficiou.

§ 1° Para fins deste artigo, ccnsidera-se causa a apao ou omissao sem a qual a infragao 
sanitaria nao teria ocorrido.

§ 2° Exclui a imputagao de infragao a causa decorrente de forga maior ou proveniente de 
eventos naturais ou circunstancias imprevisfveis, que vier a determinar avaria, deterioragao ou 
alteragao de equipamentos, produtos e servigos de interesse a saude.
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Art. 30 Os fabricantes e fornecedores de equipamentos, produtos e services de interesse & 
saiide respondem solidariamente pelos vlcios de qualidade ou quantidade que os tomem 
imprdprios ou inadequados para o consumo e/ou utiiizaqSo.

Art. 31 Na apuraqao das infragoes sanitarias. a autoridade sanitaria comunicar^ o fato:

I - a autoridade policial e ao Ministerio Publico, nos casos que possam configurar incites 
penais;

II - aos conselhos profissionais. nos casos que possam configurar violagao aos cbdigos de 
6tica profissional

SegSo II
Das Penalidades

Art. 32 As infragoes sanitarias. sem prejulzo das sangoes de natureza civil ou penal cablveis, 
serao punidas. alternativa ou cumulativamente, com as seguintes penalidades:

I - advert§ncia;
II - multa;
III -apreensao de produtos, equipamentos, utensilios, recipientes e materias-primas;
IV - apreensao de animais;
V- suspensao de venda e/ou fabheagao de produtos, equipamentos, utensilios e recipientes;
VI - inutilizagSo de produtos, equipamentos, utensilios e recipientes, materias-primas e 
insumos;
VII - interdigao parcial ou total de estabelecimento, segbes, dependbneias, obras, velculos, 
utensilios recipientes, maquinas, produtos e equipamentos;
VIII - suspensao e/ou proibigao de propaganda e/ou publicidade;
IX - cancelamento da Licenga Sanitaria Municipal;
X - imposigao de mensagem retificadora;
XI - cancelamento da notificagao de produto alimentlcio.

§ 1° Aplicada a penahdade de inutilizagao, o infrator devera cumpri-la, arcando com 
custos, no prazo determinado pela autoridade sanitaria, respeitando a legislag&o e 
apresentando o respective comprovante.

§ 2° Aplicada a penalidade de interdigSo 
exigidas pela iegislagao sanitaria e que a autoridade julgadora 
desinterdigSo de maneira fundamentada.

vigerb que o infrator cumpra as medidas 
manifests sobre o pleito de

Art. 33 A pena de multa consiste no pagamento em moeda corrente no pals, vari£vel segundo 
a classificagSo das infragoes constantes do art. 37. conforme os seguintes limites:

I - nas infragoes leves, de RS 300,00 (trezentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais);
II - nas infragoes graves, de RS 2.001 (dois mil e urn
III - nas infragoes gravlssimas, de RS 10.001,00 (dez mil e urn reais) a R$ 1.500.000,00 (urn 
milhao e quinhentos mil reais)

) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
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ParSgrafo unico - As multas previstas neste artigo serao aplicadas em dobro em caso de 
reincidencia e reincidSncia especffica

Art. 34 Para imposipao da pena e sua graduagao, a autoridade sanitaria levara em conta:

I - as circunstancias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequSncias para a saOde publica;
III - os antecedentes do autuado quanto ao descumprimento da legislag^o sanitaria;
IV - a capacidade economica do autuado;
V - os princlpios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Paragrafo unico - Havendo concurso de circunstancias agravantes e atenantes. a autoridade 
sanitaria levara em consideragao as que sejam preponderantes

Art. 35 Sao circunstancias atenuantes;

I - ser primario o autuado;
II - nSo ter side a ag9o do autuado fundamental para a ocorrencia do evento;
III - procurar o autuado, espontaneamente, durante o processo administrative saniterio, 
reparar ou minorar as consequencias do ato lesivo & saCide publica que Ihe foi imputado.

Par£grafo unico - Considera-se, para efeito desta lei, infrator primario a pessoa flsica ou 
jurldica que nao tiver sido condenada em processo administrative saniterio nos 5 (cinco) anos 
anteriores & pratica da infragao em julgamento

Art. 36 Sao circunstancias agravantes:
V

I - ser o autuado reincidente;
II - ter o autuado cometido a infragao para obter vantagem pecunteria decorrente de agao ou 
omiss3o em desrespeito 3 legislagao sanitaria;
III - ter o autuaco coagido outrem para a execug§o material da infragao;
IV - ter a infragao consequencias calamitosas para a saude publica;
V - ter o autuado deixado de adotar prcvidencias de sua responsabilidade para evitar ou sanar 
a situagao que caracterizou a infragao;
VI - ter o autuado agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou ma-fe;
VII - ter o autuado praticado a infrag§o que envolva produgao em larga escala.

Art. 37 As infragoes sanitarias classificam-se em:
I - leves, quando o autuado for beneficiado por circunstSncia atenuante;
II - graves, quando for verificada uma circunstoincia agravante;
III -gravissimas:

a) Quando existirem duas ou mais circunstancias agravantes;
b) Quando a infragao tivei consequencias danosas a saude publica;
c) Quando ocorrer reincidencia especifica.
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Par^grafo unico - Considera-se reincidencia especifica a repetipao pelo autuado da mesma 
infrapSo pela qual foi condenado.

Art. 38 Na aplicapao da penalidade de multa, a capacidade econdmica do infrator sera 
observada dentro dos limites de natureza financeira correspondente a classificapao da infrapao 
sanitaria prevista no artigo 33,

Art. 39 As multas impostas em razao da mfrapao sanitaria sofrerao redupao de 20% (vinte por 
cento), caso o pagamento seja efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que 
o infrator for notificado da decisao que ihe imputou referida penalidade.

Art. 40 O pagamento da multa, em qualquer circunstancia, implicara a desist£ncia tdcita do 
recurso em relapao a sua aplicapao, permanecendo o process© administrative em relapSo as 
demais penalidades eventualmente aplicacas cumulativamente.

Art. 41 Quando aplicada pena de multa e nao ocorrer o seu pagamento ou interposipSo de 
recurso, a decisao sera publicada nos meios oficiais e em seguida o infrator sera notificado 
para recolhe-la no prazo de 30 (trinta) dias, na forma da alinea a do inciso I do art. 105, sob 
pena de cobranpa judicial.

Art. 42 Nos casos de risco sanitario iminente, a autoridade sanitaria podera determinar de 
imediato, sem a necessidade de previa manifestapao do interessado, a apreensao e interdipao 
de produtos, equipamentos, utensilios. recipientes, matdrias-primas, insumos, 
estabelecimentos, sepdes, obras,. dependencias, veiculos, maquinas, assim como a 
suspensao de vendas. atividades e outras providSncias acauteladoras, as quais nao 
configurarao aplicapao de penalidade sanitaria, mas sim o regular exercicio das prerrogativas 
da admimstrapao

4V

§ 1° Concomitante as medidas acauteladoras previstas no caput deste artigo, a autoridade 
sanitaria devera lavrar auto de infrapao.

§ 2° As medidas acauteladoras previstas neste artigo durarao no m^ximo 90 (noventa) dias.

Sepao III
Das infrapoes Sanit^rias

Art. 43 Construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do territdrio municipal, 
laboratono de produpao de medicamentos. drogas, insumos, cosm6ticos, produtos de higiene. 
dieteticos, produtos para a saude, ou quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem 
alimentos, aditivos para alimentos. bebidas, embalagens. saneantes e demais produtos que 
interessem a saude publica, sem registro, licenpa sanitaria, autorizapao do drgSo sanitario 
competente ou contrariando as normas legais pertinentes:

Pena: advertencia, apreensSo de produtos, equipamentos, utensilios, recipientes e mat6rlas- 
primas ou interdipao de estabelecimento, sepoes, dependencies, obras, veiculos, utensilios, 
recipientes, produtos e equipamentos, cancelamento de licenpa sanitaria e/ou multa.
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Art. 44 Construir. instalar ou fazer funcionar hospitals, postos ou casas de saude, cllnicas 
geral, casas de repouso, servigos ou unidades de saude, estabelecimentos ou organizagdes 

que se dediquem d promog5o, protegao e recuperagao da saude, sem licenga 
autorizagao do 6rgao sanitario competente ou contrariando normas legais e regulamentares 
pertinentes:

Pena: advertencia, apreensao de produtos. equipamentos. utensflios. recipientes e materlas 
primas, cancelamento de licenga sanitaria e/ou multa

Art. 45 Instalar ou manter funcionamento consultdrios
estabelecimentos de pesquisas cllnicas, dlnicas de hemodiaiise, 
bancos de
esteticismo, ginastica, fisioterapia e de recuperagao, balnerdrios, 
termais, de repouso, e congdneres, gabinetes ou servigos que utilizem 
equipamentos geradores de raios X, substancias radioativas, ou radiagdes ionizantes e outras, 
laboratbrio, oficinas e servigos de otica, de aparelho ou materiais oticos, de prdtese dent6ria, 
de aparelhos ou materiais para uso odontologico. sem licenga sanitaria, autorizagao do drgao 
sanitario competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares 
pertinentes:

odontolbgicos, e 
hemoterapicos,

dehumano, de olhos e estabelecimentos de
hidrominerais,

e

Pena: advertencia,
primas ou intercigao de estabelecimentos. segbes, dependbncias, obras, vefculos, utensllios,, 
recipientes, produtos e equipamentos. cancelamento de licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 46 Explorar atividades comerciais. industriais. ou filantrbpicas relacionadas a saude, com 
participagao de agentes que exergam profissbes ou ocupagbes tecnicas e 

relacionadas com a saude, sem licenga sanitaria, autorizagao do brgao sanitario competente 
ou contrariando o disposto nas demais ndrmas legais e regulamentares pertinentes:

Pena: advertencia, apreensbo de produtos, equipamentos, utensllios, recipientes e 
primas ou interdigao de estabelecimento, segbes, dependbncias, obras, velculos, utensllios 
recipientes. produtos e equipamentos cancelamento de licenga sanitaria e/ou multa.

de produtos, equipamentos. utensllios, recipientes e matbrias

ou

Art. 47 Extrair, produzir, fabricar, transformer reutil.zar, preparar, manipular, fracionar, 
embalar reembalar. importar. exportar. armazenar, expedir. transportar. comprar, vender, 
ceder ou alimentos, produtos alimenticios. medicamentos, 
farmaceuticos, produtos dieteticos de higiene cosmbticos, produtos 
embalagens

insumos
a saude, 

ude publica ou
individual, sem registro, licenga sanitbria. autorizagao do brgao sanitbrio competente ou 
contrariando o disposto na legislagbo sanitaria pertinente:

, saneantes, utensllios e aparelhos que interessem

Pena: advertencia, apreensbo e inutilizagao de produtos, equipamentos, utensllios, 
recipientes e materias-primas, ou interdigSo, de estabelecimento, segbes, 

dependencias, obras, velculos, utensllios, recipientes, produtos e equipamentos, 
cancelamento de licenga sanitaria e/ou multa.
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Art. 48 F
contrariando o disposto na legislapao sanitaria pertinente:

Pena: advertSncia, proibipao de propaganda, suspensSo de venda, imposigao de mensagem 
retificadora, suspensSo de propaganda e publicidade e multa.

Art. 49 Deixar, aquele que liver o dever legal de faz§-lo, de notificar doenga ou zoonose 
transmissivel ao homem. de acordo com o que disponham as normas legais ou 
regulamentares vigentes:

Pena: advert&ncia e/ou multa.

veicular propaganda de produtos e servigos sujeitos & vigilSncia sanitaria

Art. 50 Impedir ou dificultar a aplicagao de medidas sanitarias relativas &s doengas 
transmissiveis, zoonoses e quaisquer outras, atam do sacriflcio de animais dorrtasticos 
considerados perigosos pelas autoridades sanitarias.

Pena: advertancia e/ou multa.

Art. 51 Reter atestado de vacinagao obrigatdria, deixar de executar, dificultar ou opor-se £ 
execugao de medidas sanitarias que visem & preveng§o de doengas transmissiveis e 
disseminagSo. a preservag§o e a manutengSo da saude.

Pena: advertencia, interdigao de estabelecimento, segdes, dependencies, utensflios, 
recipientes, produtos e equipamentos, cancelamento de licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 52 Obstar ou dificultar a agSo fiscalizadora das autoridades sanitarias competentes no 
exerdcio de fungdes:

Pena: advertencia, interdigSo de estabelecimento, segdes, dependencies, obras, veiculos, 
utensllios, recipientes, rrtaquinas, produtos e equipamentos ou cancelamento de licenga 
sanitaria e/ou multa.

Art. 53 Aviar receita em desacordo com prescrigoes mtadicas ou determinagSo expressa em 
leis e normas regulamentares.

Pena: advertencia, interdigSo de estabelecimento, cancelamento de licenga sanitaria e/ou 
multa.

Art. 54 Fornecer, vender ou praticar atos de comercio em relagao a medicamentos, drogas e 
produtos para a saude cuja venda e uso dependam de prescrigdo ntadica. sem obsentancia 
dessa exigencia e contrariando normas legais e regulamentares

Pena: advertencia, interdigeo de estabelecimento, cancelamento de licenga sanitaria e/ou 
multa.
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Art. 55 Retirar ou aplicar sangue, hemocomponentes, hemoderivados, proceder a operagdes 
de plasmaferese. ou desenvolve outras atividades hemoterapicas, contrariando normas legais 
e regulamentares.

Pena: advertdncia, interdigdo de estabelecimento. segdes, dependencies, velculos,
equipamentos e produtos, inutilizagSo, cancelamento da licenpa sanitaria e/ou multa.

Art. 56 Exportar sangue e seus derivados. placentas, drgaos, giandulas, bem como quaisquer 
substencias ou partes, do corpo humane, ou utiliza-los contrariando as disposigdes legais e 
regulamentares.

Pena: advertencia, interdigao de estabelecimento segbes. dependdneias. velculos,
equipamentos e produtos, inutilizagSo, cancelamento da licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 57 Rotular alimentos, produtos alimentlcios, bebidas, medicamentos, drogas, insumos 
farmacbuticos, produtos dieteticos, de higiene, cosmeticos. perfumes, produtos para saude, 
saneantes, de corregbo estbtica e quaisquer outras de interesse a saude, contrariando normas 
legais e regulamentares.

Pena: advertbneia, interdigSo, apreensSo, e inutilizagao e/ou multa.

Art. 58 Alterar o process© de fabneagao de produtos sujeitos a vigilbncia sanitaria, modificar os 
seus componentes basicos, nome, e demais elementos objeto de registro. sem a necessaria 
autorizagSo do orgao sanitario competente.

Pena: advertencia. interdigao. apreensao e inutilizagao, cancelamento da licenga medica e 
ou/multa.

Art. 59 Reaproveitar vasilhames de saneantes. seus congbneres e outros produtos nocivos a 
saude, no envasilhamento de alimentos, bebidas. refrigerantes. produtos dietaticos, 
medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosmeticos, perfumes e quaisquer outros de 
interesse a saude.

Pena: advertencia, apreensao e inutilizagao. interdigao de estabelcimento, cancelamento de 
licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 60 Importar ou exportar. expor a venda ou entregar ao consumo de produtos de interesse 
da saude cujo prazo de validade tenha se expirado. ou apor-lhe novas datas. depois de 
expirado o prazo.

Pena: advertencia, apreensao ou inutilizagao, interdigao de estabelecimento, cancelamento de 
licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 61 Produzir. comercializar. embalar. manipular, fracionar. produtos sujeitos a vigilSncia 
sanitaria sem a assistencia de responsavel tecnico. legalmente habilitado.
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Pena: advertencia, repreens&o e inutilizapSo, interdigao de estabelecimento, cancelamento de 
licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 62 Construir, reformar ou adequar estabelecimentos sujeitos a vigil^ncia sanitaria sem a 
previa aprovagSo de projeto pelo 6rgao sanit^rio competente.

Pena: advert^ncia, interdig§o e/ou multa

Art. 63 Utilizar, na preparagSo de hormdnios, 6rgaos de animals doentes, estafados ou 
emagrecidos ou que apresentem sinais de decomposig^o no momento de serem manipulados.

interdigao deapreens§o e inutilizagao, suspensao de vendaPena: advertencia, 
estabelecimento, cancelamento de licenga sanitaria e/ou multa.

a saude queArt. 64 Comercializar produtos bioldgicos, imunoterapicos, e outros de 
exijam cuidados especiais de conservagao, preparagao, expedigSo. ou transports, sem a 
observance das condigoes necessarias a sua preservagao.

Pena: advertdncia, apreensSo e inutilizagao, suspensao de vendas, interdigao de 
estabelcimento, cancelamento de licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 66 Executar servigos de desratizagao. desinsetizagSo, desinfestagao e imunizagao de 
ambientes e produtos e/ou aplicar metodos contrariando as normas legais e regulamentares.

Pena: advertencia, apreensao e inutilizagao, interdigao de estabelecimento, cancelamento de 
licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 66 Descumprir normas legais e'* regulamentares, medidas, formalidades e outras 
exigencias sanitarias relatives ao transporte de produtos sujeitos a vigilancia sanitaria e de 
pacientes.

Pena: advertencia, interdigao e/ou multa.

Art. 67 Descumprir normas legais e regulamentares relatives a imbveis e/ou manter condigdes 
que contribuam para a proliferagao de roedores. vetores e animais sinamtrdpicos que possam 
configurar risco sanitario.

Pena: advertdncia. interdigao, cancelamento, de licenga sanitdna e/ou multa.

Art. 68 Exercer profissdes e ocupagoes relacionadas com a saude sem a necessdria 
habilitagao legal.

Pena: interdigao, apreensao e/ou multa.

Art. 69 Atribuir encargos relacionados com a promogSo, protegao e recuperagao da saude a 
pessoas sem a necessdria habilitagdo legal.

‘r
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Pena: interdi^ao, apreensao e/ou multa.

Art. 70 Proceder d crema^ao de cad^veres, ou utiliz^-los, contranando as normas sanit^rias 
pertinentes.

Pena: advertencia, interdigao e/ou multa.

Art. 71 Fraudar, falsificar ou adulterar alimentos, inclusive bebidas. drogas, medicamentos. 
insumos farmacSuticos, produtos para a saude, cosm&icos. produtos de higiene, dieteticos, 
saneantes e quaisquer outros que interessem d saude publica.

Pena: advertencia, apreensao e inutilizaqSo, suspensao de venda e/ou fabricapao de produto, 
interdigao parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 72 Transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas a protegao da saude.

Pena: advertencia, apreensao, inutilizagao e/ou Interdigao do produto, suspensao da venda 
e/ou fabricagSo do produto. interdigao total ou parcial do estabelecimento, cancelamento da 
licenga sanitaria, proibigao de propaganda, imposigao de mensagem, retificadora, suspensao 
da propaganda e publicidade e/ou multa

Art. 73 Produzir, comercializar ou entregar ao consumo humane sal refinado, mofdo ou 
granulado, que nao contenha iodo na proporgao estabelecida pelo orgao competente.

Pena: advertencia, apreensao e interdigao do produto, suspensao da venda e/ou fabricagao do 
produto, interdigao parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da licenga sanitaria e/ou 
multa.

Art. 74 Descumprir atos emanados das autoridades sanitarias competentes, visando a 
aplicagao das normas legais e regulamentares pertinentes.

Pena: advertencia, apreensao, inutilizagao e/ou interdigao do produto, suspensao da venda e 
ou fabricagao do produto, interdigao parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da 
licenga sanitaria, proibigao de propaganda, imposigcio de mensagem retificadora, suspensao 
de propaganda e publicidade e/ou multa

Art, 75 Descumprir normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigencies 
sanitarias relacionadas a importagao ou exportagao de materias primas ou produtos sujeitos a 
vigilSncia sanitaria.

Pena: advertencia, apreensao, inutilizagao. interdigao parcial ou total do estabelecimento, 
cancelamento da licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 76 Descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades outras 
exigencies sanitarias relacionadas a estabelecimentos e boas praticas de fabricagao de 
materias-primas e produtos sujeitos a vigilancia sanitaria.
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Pena: advertencia, apreensSo. inutiliza^o, interdi^o, cancelamento da licenpa sanitaria e/ou 
multa.

Art. 77 Proceder a qualquer mudanga de estabelecimento de armazenagem de produtos, 
materias-primas, insumos. equipamentos, produtos para a saude e quaisquer outros sob 
interdigSo. sem autorizagSo do orgao saniterio competente.

Pena: advertencia, apreensSo, inutilizagSo, interdigao, cancelamento da licenga sanitaria e/ou 
multa.

Art. 78 Proceder £ comercializagao de produtos, materias-primas, insumos, 
equipamentos,produtos para a saude e quaisquer outros sob interdigao.

Pena: advertencia, apreensao, inutilizagao, interdigao, cancelamento da licenga sanitaria e/ou 
multa.

Art. 79 Deixar de garantir, em estabelecimentos destinados a armazenagem e/ou distribuigao 
de produtos sujeitos a vigiiancia sanitaria, a manutengao dos padrdes de identidade e 
qualidade de produtos, materias-primas, insumos, equipamentos, produtos para a saude e 
quaisquer outros sob interdigao, aguardando inspegao flsica ou a realizagao de diligSncias 
requeridas pelas autoridades sanitarias compententes.

Pena: advertencia, apreensao, inutilizagao, interdigao, cancelamento da licenga sanitaria e/ou 
multa.

Art. 80 Deixar de comunicar ao brgSo de vigiiancia sanitaria competente a interrupgao, 
suspensSo ou redugao da fabricagao ou distribuigao dos medicamentos de tarja vermelha, de 
uso continuado ou essencial a saude' do individuo. ou de tarja preta, provocando o 
desabasteci nento do mercado.

Pena: advertencia, interdigao parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da licenga 
sanitaria e/ou multa.

Art. 81 Contribuir para que a poluigao da agua e do ar atinja nlveis ou categorias de qualidade 
inferior aos previstos nas normas legais e regulamentares.

Pena: advertencia, interdigao, cancelamento da licenga sanitaria e/ou multa.

Art. 82 Emitir ou despejar efluentes ou residues solidos, liquidos ou gasosos, causadores de 
degradagao ambiental, em desacordo com o estabelecido em normas legais e regulamentares.

Pena: advertencia. apreensao e inutilizagao, interdigao, cancelamento da licenga sanitaria e/ou 
multa.

Art. 83 Causar poluigao hidrica que leve a interrupgao do abastecimento pOblico de agua, em 
razao de atividade sujeita a vigiiancia sanitaria.
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Pena: advertSncia. apreensSo e inutiliza^o, Interdipao, cancelamento da licen^a sanitaria e/ou 
multa.

Art. 84 Causar poluigao atmosferica que provoque a retirada, ainda que momentanea, de 
habitantes em raz^o de atividade sujeita a vigilSncia sanitaria.

Pena: advertdncia, apreensao ou inutihzagSo. interdigao, cancelamento da licenga sanitaria 
e/ou multa.

Art. 85 Causar poluigSo do solo, tornando cirea urbana ou rural imprbpria para ocupagao, em 
razao de atividade sujeita a vigilancia sanitaria.

Pena: advertancia, apreensao e inutilizagSo. interdigao. cancelamento da licenga sanitaria e/ou 
multa.

Art. 86 Utilizar ou aplicar defensives agricolas ou agrotoxicos, contrariando as normas legais e 
regulamentares e/ou as restrigoes constantes do registro do produto.

Pena: advert&ncia, apreensao e inutilizagao, interdigao e/ou multa.

Art. 87 As infragoes as disposigoes legais e regulamentares de ordem sanitaria prescrevem 
em 05 (cinco) anos.

Patagrafo unico - a prescrigao interrompe-se pela notificagao, ou outro ato da autoridade 
competente, que objetive a sua apuragao e consequente imposigao da pena.

CAPlTULO VIII

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO 
Segao I

Normas Gerais

Art. 88 0 processo administrative sanitario 6 destinado a apurar a responsabilidade por 
infragao das disposigoes desta Lei e demais normas legais e regulamentares destinadas a 
promogao, protegao e recuperagao da saude, sendo iniciado com a lavratura de auto de 
infragao, assegurando-se ao autuado o devido processo legal, a ampla defesa e o 
contraditorio, obsen/ado o rito e os prazes estabelecidos nesta Lei.

Art. 89 Constatada a infragao sanitaria, a autoridade sanitaria, no exercicio da agao 
fiscalizadora, lavrara, no local em que 
auto de infragao sanitaria, o qual devera confer:

I - nome do autuado ou responsavel, seu domicilio e residencia, bem como outros elementos 
necessaries a sua qualicagao e identidade civil;
II - local, data e hora da verificagao da infragao;
III -descrigao da infragao e meng§o do dispositive legal ou regulamentar transgredido;

for verificada ou na sede da vigitancia sanitaria, o
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IV - penalidade a que estci sujeito o autuado e o respective precelto legal que autoriza sua 
imposiqao;
V - ciSncia, pelo autuado, de que responder^ pelo fato constatado em processo administrative 
saniterio;
VI - assinatura do servidor autuante;
VII - assinatura do autuado, ou na sua aus6ncia ou recusa, menpao pelo servidor autuante, e 
a assinatuia de duas testemunhas, quando possivel;
VIII - prazo de 15 (quinze) dias para apresentagao de defesa ou de impugnapSo do auto de 
infrapao.

§ 1° Ao auiuado 6 facultada vista ao prccesso a qualquer tempo, no orgao sanitario, podendo 
requerer, as

§ 2° Quando, apesar da lavratura do auto de infrapao, subsistir, ainda, para o autuado 
obrigagao a cumprir, devera o mesmo 
(trinta) dias.

§ 3° 0 prazo previsto no paragrafo anterior podera 
no maxima mais 90 (noventa) dias, a criterio da autoridade sanitaria, considerado o risco 
saniterio, caso seja requerido pelo interessado, ate 10 (dez) 
inicialmente concedido e desde que devidamente fudamentado.

§ 4° O servidor autuante e responsavel pelas declarapdes e informapdes lanpadas no auto de 
infrapao e no termo de notificapao, sujeitando-se a sanpdes disciplinares em caso de falsidade 
ou omissao dolosa.

expensas, copias de pepas que instruem o feito.

notificado para cumprimento no prazo de atd 30

prorrogado, em casos excepcionais, por

antes do termino do prazo

Art. 90 A ciencia da lavratura de auto de infrapao, de decisdes prolatadas e/ou de qualquer 
comunicapao a respeito de processo adrtlinistrativo sanitario dar-se-£ por uma das seguintes 
formas:

I - cidncia direta ao inspecionado, autuado, mandatario, empregado ou preposto, provada com 
sua assinatura ou, no caso de recusa, sua menpao pela autoridade sanitaria que efetuou o ato;
II - carta registrada com aviso de recebimento;
III - edital publicado na imprensa oficial

Paragrafo unico - Na impossibilidade de 
frustrado o seu conhecimento por carta registrada 
edital, publ.cado uma vez na imprensa cficial, considerando-se efetiva a cidncia ap6s 5 (cinco) 
dias de sua publicapSo.

Art. 91 Para os fins desta lei contar-se-ao os prazos excluindo-se c dia do comepo e incluindo- 
se o dia do vencimento

dado conhecimento diretamente ao interessado, e
cientificado por meio dedeverS

‘r

§ 1° Os prazos somente comepam a correr do primeiro dia util apos a ctencia do autuado.
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§ 2° Considera-$e prorrogado o prazo ate o primeiro dia util se o vencimento cair em feriado ou 
em dia nao util, devendo 
competente.

observado pelo autuado o hor^rio de funcionamento do 6rg8o

Segao II
Da AnSlise Fiscal

Art. 92 Compote a autoridade sanitaria realizar de forma programada ou, quando necess^ria, a 
coleta de amostra de insumos, materias-primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, 
equipamentos, utensilios, embalagens, subst§ncias e produtos de interesse da saude, para 
efeito de an^i se fiscal.

Par^grafo unico - Sempre que houver suspeita de risco & saude, a coleta de amostra para 
an£lise fiscal dever£ procedida com interdigSo cautelar do lote ou da partida encontrada.

realizada mediante aArt. 93 A coleta de amostra para fins de analise fiscal devera 
lavratura do termo de coleta de amostra e do termo de interdig§o, quando for o caso, dividida 
em tres involucros, inviolciveis, conservados adequadamente, de forma a assegurar a sua 
autenticidade e caracterlsticas originais, sendo uma delas entregue ao detentor ou 
responsavel, a fim de servir como conlraprova e as duas outras imediatamente encaminhadas 
ao laboratorio oficial para realizag§o das analises.

§ 1° Se a natureza ou quantidade nao permitir a coleta de amostras em triplicata, devera
colhida amostra unica e encaminhada ao laboratorio oficial para analise fiscal na presenga do
detentor ou fabricante do insumo, materia-prima. aditivo, coadjuvante, recipiente,
equipamento, utensilio. embalagem, substSncia ou produto de interesse & saude. nSo
cabendo, neste caso, perlcia de contraprova.

«

prevista no paragrafo anterior, se estiverem
convocadas duas pessoas para presenciar a analise.

§ 3° Em produtos destinados ao uso ou consumo humanos, quando forem constatadas pela 
autoridade sanitaria irregularidades ou falhas no acondicionamento ou embalagens, 
armazenamento, transporte, rdtulo, registro, prazo de validade, venda ou exposigSo & venda 
que nao atenderem as normas legais regulamentares e demais normas saniterias, 
manifestamente deteriorados ou alterados, de tal forma que se justifique considerS-los, desde 
logo, imprdprios para o consumo, fica dispensada a coleta de amostras, lavrando-se o auto de 
infrag§o e termos respectivos.

§ 4° Aplica-se o disposto no paragrafo anterior, as embalagens, aos equipamentos e 
utensilios. quando n§o 
causar a saude publica.

§ 5° A coleta de amostras para analise fiscal se far3 sem a remuneragao do comerciante ou 
produtor pelo produto ou substancia coietada.

pessoas ali§ 2° Na hipol- 
mencionadas, deverao

iveis de corregSo imediata e eficaz contra os danos que possam
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Art. 94 Quando a analise fiscal concluir pela condena^^o dos msumos. materias-primas, 
aditivos. coadjuvantes. recipientes. equipamentos. utensllios, 
produtos de '
apresentar ao 6rg§o de vlgilSncia sanitaria, defesa escrita ou requerer pericia de contraprova 
no prazo de 20 (vinte) 
fiscal inicial.

substdncias e
da saiide, a autondade sanitaria dever^ notificar o para

contados da notificaqao acerca do resultado do laudo da

§ 1° 0 laudo analitico condenatdrio sera considerado definitive quando nao houver 
apresentagao de defesa ou solicitagao de pericia de contraprova, pelo responsavel ou 
detentor, no prazo de 10 (dez)

§ 2° No caso de requerimento de pericia de contraprova o responsavel devera 
amostra em seu poder e indicar o seu proprio perito, devidamente habilitado e com 
conhecimento tecnico na

a

respectiva.

§ 3° A pericia de contraprova 
da amostra em poder do detentor. prevalecendo, nesta hipotese, o laudo fiscal inicial como 
definitivo.

houver indicios de alteragfio e/ou violagao

§ 4° Da peric' i de contraprova sera lavrada ata circunstanciada, datada e assinada por todos 
os participantes, cuja 1a via integral o processo de an&lise fiscal, e center^ os quesitos 
formulados polos peritos.

§ 5° Havendo divergencia entre os resultados da analise fiscal inicial e da pericia de 
contraprova c. responsavel poder& apresentar recurso a autoridade superior, no prazo de 10 
(dez) dias, o qual determinara novo exame pericial a 
poder do labemtdrio oficial, cujo resultado sera definitivo

Art. 95 N3o r ndo comprovada a infragao objeto de apuragao, por meio de 
contraprova, e sendc a substancia ou produto, equipamento ou utensllios considerados n3o 
prejudiciais ^ saude publica. a autoridade sanitaria lavrara notificagao liberando-o e 
determmand. o arquivamento do processo.

realizado na segunda amostra em

fiscal ou

Art. 96 O
da saude, o -ndos de unidade federatva diversa, sera obrigatonamente comunicado aos 
drgaos de vie ncia sanitaria federal estadual e municipal correspondente.

Art. 97 Quando resultar da analise fiscal que substancia, produto, equipamento, utensllio, 
embalagerr, s io imprdprios para o consume, serao obrigatdrias a sua 
bem como a i Uerd.g£o do estabelecimento, se necessaria, lavrando-se os autos e termos 
respectivos.

:ado definitivo da analise condenatdrio de substancias ou produtos de

e inutilizagSo,••f

Segiio III
Do Procodimento

nesta lei.Art. 98 Adota - o rito previsto nesta segSo as infragdes sanitarias
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Art. 99 O autuado ter2 o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa ou impugnapao, 
contados da ciencia do auto de infrag§o.

Par£grafo unico - Apresentada defesa ou impugnagao, os autos do processo administrativos 
saniterio serao remetidos ao servidor autuante, o qual ter£ o prazo de 10 (dez) dias para se 
manifestar, seguindo os autos conclusos para decisao do superior imediato.

Art. 100 Ap6s analisar a defesa, a manifestapao do servidor autuante e os documentos que 
dos autos constam, o superior imediato decidira fundamentadamente no prazo de 10 (dez) 
dias, do recebimento do processo administrative saniterio.

§ 1° A decisao de primeira instancia sera fundamentada em relatdrio circunstanciado, a vista 
dos elementos contidos nos autos, podendo confirmar ou n3o a existencia da infragSo 
sanitaria.

§ 2° A decisao que nao confirmar a existencia da infragao sanitaria implicara no arquivamento 
do respective processo administrative saniterio, devendo esta decisao ser obrigatoriamente 
publicada nos meios oficiais.

§ 3° A decisao que confirmar a existencia da infragao sanitaria fixara a penalidade aplicada ao 
autuado.

§ 4° As eventuais inexatidoes materiais que se encontrem na decisao, ocasionadas por erros 
de grafia ou de calculo, poderao ser corrigidas por parte da autoridade julgadora.

Art. 101 Decidida a aplicagao da penalidade, o autuado poder£ interpor recurso, em face da
decisao de primeira instancia, a mesma autoridade prolatora.

<*

§ 1° O recurso previsto no caput devera ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da ciSncia da decisao de primeira instancia.

§ 2° O recurso tera efeito suspensive relativamente ao pagamento da penalidade pecuniaria 
eventualmente aplicada, nao impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento da obrigagSo 
subsistente na forma do disposto nos §§ 2° e 3° do art. 89 desta Lei.

Art. 102 Apos analisar o recurso interposto e os demais elementos constantes no respectivo 
processo administrative sanitario, a autoridade superior decidir^ fundamentadamente no prazo 
de 10 (dez) dias.

§ 1° A decisao de segunda instancia sera fundamentada em relatdrio circunstanciado, d vista 
dos elementos contidos nos autos, podendo confirmar ou nao a existdneia de infragao 
sanitaria.

§ 2° A decisao que nSo confirmar a existencia da infragao sanitaria implicard no arquivamento 
do respectivo processo administrative sanitario, devendo essa decisao obrigatoriamente ser 
publicada nos meios oficiais.
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§ 3° A decisao de segunda instancia que confirmar a exist^ncia da infragao sanitaria fixara a 
penalidade aplicada ao autuado.

§ 4° As eventuais inexatidoes materials que se encontrem na decisao, ocasionadas por erros 
de gratia ou calculos, poderao

Art. 103 Decidida a aplicapao da penalidade, o autuado podera interpor recurso, em face da 
decisSo de segunda instancia, a autoridade superior dentro da mesma esfera governamental 
de vigilancia sanitaria.

§ 1° O recurso previsto no caput devera 
ciencia da decisao de segunda instancia.

§ 2° 0 recurso tera efeito suspensive reiativamente ao pagamento da penalidade pecuniaria 
eventualmente aplicada, nao impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento da obrigagao 
subsistente na forma do disposto nos §§ 2° e 3° do art. 89 desta Lei.

Art. 104 Apos anaiisar o recurso interposto e os demais elementos constantes no respective 
processo administrative saniterio. a autoridade superior decidira fundamentadamente no prazo 
de 10 (dez)

§ 1° A decisSo de terceira instancia e irrecorrivel e sera fundamentada em relatdrio 
circunstanciado, a vista dos eiementos contidos nos autos, podendo confirmar ou nSo a 
existencia da infragao sanitaria.

§ 2° A decisao que nSo confirmar a existencia da infragao sanitaria implicara no arquivamento 
do respective processo administrative sanitario, devendo a mesma obrigatoriamente 
publicada nos meios oficiais.

§ 3° A decisao que confirmar a existencia da infragao sanitaria ensejara o cumprimento da 
penalidade aplicada ao infrator pela decisao de 2a instancia.

corrigidas por parte da autoridade julgadora.

interposto no prazo de 20 (vinte) dias, contados da

§ 4° As eventuais inexatidoes materiais que se encontrem na decisao ocasionadas por erros 
de escrita ou de calculo poderao corrigidas por parte da autoridade julgadora.

SegSo IV
Do cumprimento das decisoes

Art. 105 As decisdes nao passiveis de recursos serao obrigatoriamente publicadas nos meios 
oficiais para fins de publicidade e de eficacia, sendo cumpridas na forma abaixo:

I - penalidade de mtilta:
a) o infrator sera notificado para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da notificagSo, sendo o valor arrecadado creditado ao Fundo 
Municipa de Saude, revertido exclusivamente para o Servigo Municipal de Vigilancia 
Sanitaria e sob o controle social do Conselho Municipal de Saude.

‘•.t
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b) 0 nao recolhimento da multa, dentro do prazo fixado na alinea anterior, implicar^ na sua 
inscri5ao na divida ativa do municipio, para fins de cobranpa judicial, na fora da 
legislai?ao pertinente, sendo o valor obtido utilizado exclusivamente nas 3960$ de 
vigilSncia sanitaria.

II - penalidade de apreensao e inutilizapao:
a) Os insumos, materias-primas. aditivos, coadjuvantes, recipientes, equipamentos, 

embalagens, substancias e outros produtos de interesse da saude serao apreendidos e 
inutilizados em todo o municipio, comunicando. quando necess^rio, ao brgao estadual 
de vigilSncia sanitaria e a Agenda Nacional de VigilSncia Sanitaria.

III - penalidade de suspense de venda:
a) 0 dirigente de vigilSncia sanitaria publican portaria determinando a suspens^o da 

venda do produto, comunicando. quando necessario, ao 6rg§o estadual de vigilancia 
sanitaria e a Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

IV - penalidade de canceiamento da licenga sanitaria:
a) O dirigente de vigilancia sanitaria publicata portaria determinando o canceiamento da 

licenga sanitaria e canceiamento da notificagao de produto alimenticio, comunicando, 
quando necessario, ao 6rgSo estadual de vigitancia sanitaria a a Agenda Nacional de 
Vigitancia Sanitaria,

V - penalidade de canceiamento de notificagao de produto alimenticio:
a) O dirigente de vigilancia sanitaria publicara portaria determinando o canceiamento da 

notificagao de produto alimenticio, comunicando, quando necessario, ao orgao estadual 
de vigitancia sanitaria e a Agencia Nacional de Vigitancia Sanitaria;

VI -outras penalidades previstas nesta Lei:
a) O dirigente de vigitancia sanitaria publicata portaria determinando o cumprimento da 

penalidade, comunicando quando necessario, ao 6rgao estadual de vigitancia sanitaria 
e a Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria.

CAPiTULO IX 
DISPOSigOES FINAIS

Art. 106 £ competencia exclusiva das autoridades sanitarias, em efetivo exerclcio de ag£o 
fiscalizadora, lavrar autos de infragao, ter'mos de interdigao, termos de apreensao, de 
interdigao cautelar e depdsito. de inutilizagao, bem como outros documentos necessaries ao 
cumprimento de sua fungao

Art. 107 Esta Lei seta regulamentada pelo Poder Executive, no que couber.

Art. 108 A Secretaria Municipal de Saude, por seus brgSos e autoridades competentes, 
publicata portarias, resolugoes, normas tecnicas, atos administrativos cablveis e normas 
complementares de vigitancia sanitaria no Smbitc deste codigo
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Art. 109 A autoridade sanitaria poder^ solicitar a intervengao de autoridade policial ou judicial 
nos casos de oposigao a inspegSo, quando forem vltimas de embaragos, desacatos, ou 
quando necessario a efetivagao de medidas previstas na legislagao. ainda que n£o configure 
ato definido em lei como crime ou contravengSo.

Art. 110 Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as disposigOes em 
contrario.

Turmalina/MG.. 28 de fevereiro de 2.014.

ZnrnaTPinheiro Lopes 
Prefeito Municipal de Turmalina

",
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