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Lei Complementar Nº. 021 de 16 de dezembro  de 2014.   

 

“Dispõe sobre alíquotas para efeito de cálculo na cobrança do 

Alvará Sanitário e suas penalidades, altera dispositivos da Lei 

Municipal nº. 1.512 de 24 de março de 2000, do Código 

Municipal Sanitário, acrescenta o processo administrativo e dá 

outras providências”.  

 

A Câmara Municipal de São Tiago/MG aprova e eu, Prefeito sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º. Os Tributos previstos pelo Código Municipal Sanitário, serão 

arrecadados mediante a aplicação das alíquotas previstas nesta Lei, tendo como base a 

Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM, sendo extinta a UFIR, conforme Decreto 767 

de 05 de dezembro de 2000. 

 

Art. 2º. Os arts. 35, 44, 58, 71 da Lei nº. 1.512 de 24 de março de 2000, tendo 

como base a Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM, instituída pelo Decreto nº 593 

de 29 de dezembro de 1995 e posterior o Decreto nº 767 de 05 de dezembro de 2000, 

passam a vigorar com a seguinte redação e terão suas alíquotas modificadas:  

 

“Art. 35. Para liberação de cada animal apreendido, o seu proprietário deverá 

pagar uma estadia de 2 (duas) UPFM mais multa de 2 (duas)  UPFM. 

Art. 44. As infrações aos preceitos deste regulamento classificadas por este 

em leves, graves e gravíssimas, serão punidas com pena de multa calculada 

sobre o valor da UPFM (Unidade Padrão Fiscal do Município) vigente , na 

seguinte proporção:  

1º - Penalidades leves – 10 (dez) a 60 (sessenta) vezes o valor da UPFM. 

2º - Penalidades graves – 61 (sessenta e um) a 120 (cento e vinte) vezes o 

valor da UPFM. 

3º - Penalidades gravíssimas – 121 (cento e vinte um) a 180 (cento e oitenta) 

vezes o valor da UPFM. 

Art. 58. Apresentando-se a mercadoria com aparência repugnante ou com 

mau odor, não poderá permanecer em nenhum local de estabelecimento 

comercial, sob pena de multa de 10 (dez) a 120 (cento e vinte) vezes o valor 

da UPFM. 

Art. 71. A base de cálculo da taxa de Vigilância Sanitária é a UPFM, vigente 

no município por estabelecimento, sendo que a taxa será avaliada no valor 

equivalente de 2 (dois) a 15 (quinze) vezes o valor da UPFM – conforme 

decreto complementar a ser expedido pelo executivo municipal, 

dimensionado para cada caso.” 

 

 

Art. 3º. O Artigo 76 da Lei 1.512, passa a vigorar com a seguinte  e nova 

redação; 
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“ Art. 76. Os valores da Taxa de Vigilância Sanitária e das multas em virtude 

do exercício das ações de vigilância sanitária serão recolhidos aos cofres 

públicos do município, creditados ao Fundo Municipal de Saúde e sob o 

controle social do Conselho Municipal de Saúde.  

Parágrafo único: Os valores recolhidos, serão destinados ao custeio e à 

manutenção da estrutura do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária.” 

 

                       Art. 4º. A atuação dos agentes em Vigilância Sanitária está compreendida em 

todo seguimento da sociedade: no setor produtivo, na indústria, comércio e na prestação de 

serviços, visando sempre a saúde do ser humano em ações preventivas acautelatórias. 

 

        DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 5º. O processo administrativo sanitário é destinado a apurar a 

responsabilidade por infrações das disposições desta Lei e demais normas legais e 

regulamentares destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo iniciado 

com a lavratura de auto de infração, assegurando-se ao autuado o devido processo legal, a 

ampla defesa e o contraditório, observado o rito e os prazos estabelecidos nesta Lei. 

 

Art. 6º. Constatada a infração sanitária, a autoridade sanitária, no exercício 

da ação fiscalizadora, lavrará, no local em que essa for verificada ou sede da vigilância 

sanitária, o auto de infração sanitária, o qual deverá conter: 

I- nome do autuado ou responsável, seu domicílio e residência, bem como 

outros elementos necessários a sua qualificação e identidade civil; 

II- local, data e hora da verificação da infração; 

III- descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar 

transgredido; 

IV- penalidade a que está sujeito o autuado e o respectivo preceito legal que 

autoriza sua imposição; 

V- ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato constatado em 

processo administrativo sanitário; 

VI- assinatura do servidor autuante; 

VII- assinatura do autuado, ou na sua ausência ou recusa, menção pelo 

servidor autuante, e a assinatura de duas testemunhas, quando possível; 

VIII- prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa de impugnação 

do auto de infração; 

§ 1º. Ao autuado é facultada vista ao processo a qualquer tempo, no órgão 

sanitário, podendo requerer, a suas expensas, cópias das peças que instruem o feito. 

§ 2º. Quando, apesar da lavratura do auto de infração, subsistir, ainda, para o 

autuado, obrigação a cumprir, deverá o mesmo ser notificado para cumprimento no prazo de 

até 30 (trinta) dias. 

§ 3º. O prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado, em casos 

excepcionais, por no máximo mais 60 (sessenta) dias, a critério da autoridade sanitária, 

considerando o risco sanitário, caso seja requerido pelo interessado, até 10 (dez) dias antes 

do término do prazo inicialmente concedido e desde que devidamente fundamentado. 
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§ 4º. O servidor autuante é responsável pelas declarações e informações 

lançadas no auto de infração e no termo de notificação, sujeitando-se a sanções 

disciplinares em caso de falsidade ou omissão dolosa.    

 

Art. 7º. A ciência da lavratura de auto de infração, de decisões prolatadas e/ou 

de qualquer comunicação a respeito de processo administrativo sanitário dar-se-á por uma 

das seguintes formas: 

I - ciência direta ao inspecionado, autuado, mandatário, empregado ou 

preposto, provado com sua assinatura ou, no caso de recusa, sua menção pela autoridade 

sanitária que efetuou o ato; 

II - carta registrada com aviso de recebimento;  

III - edital publicado nos meios oficiais de comunicação como quadro de 

avisos, site da Prefeitura e site da Secretaria Municipal de Saúde.    

Parágrafo único. Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente 

ao interessado, e frustrado o seu conhecimento por carta registrada, este deverá ser 

cientificado por meio de edital, publicado nos meios oficiais de comunicação, quadro de 

avisos e sites da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, considerando-se efetiva a 

ciência após 5 (cinco) dias da sua publicação. 

 

Art. 8º. Para os fins desta Lei contar-se-ão os prazos excluindo-se o dia do 

começo e incluindo-se o dia do vencimento. 

§ 1º. Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a ciência 

do autuado. 

§ 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento 

cair em feriado ou em dia não útil, devendo ser observado pelo autuado o horário de 

funcionamento do órgão competente. 

 

DA ANÁLISE FISCAL 

 

Art. 9º. Compete à autoridade sanitária realizar de forma programada ou 

quando necessária, a coleta de amostra de insumos, matérias-primas, aditivos, 

coadjuvantes, recipientes, equipamentos, utensílios, embalagens, substâncias e produtos de 

interesse da saúde, para efeitos de análise fiscal. 

Parágrafo único. Sempre que houver suspeita de risco à saúde, a coleta de 

amostra para análise fiscal deverá ser procedida com interdição cautelar do lote ou partida 

encontrada. 

 

Art. 10. A coleta de amostra para fins de análise fiscal deverá ser realizada 

mediante a lavratura do termo de coleta de amostra e do termo de interdição, quando for o 

caso, dividida em três invólucros, invioláveis, conservados adequadamente, de forma a 

assegurar a sua autenticidade e características originais, sendo uma delas entregue ao 

detentor ou responsável, a fim de servir como contraprova e as duas outras imediatamente 

encaminhadas ao laboratório oficial para realização das análises. 

§ 1º. Se a natureza ou quantidade não permitir a coleta de amostra em 

triplicata, deverá ser colhida amostra única e encaminhada ao laboratório oficial para a 
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realização de análise fiscal na presença do detentor ou fabricante do insumo, matéria-prima, 

aditivo, coadjuvante, recipiente, equipamento, utensílio, embalagem, substância ou produto 

de interesse à saúde, não cabendo, neste caso, perícia de contraprova. 

§ 2º. Na hipótese prevista  no parágrafo anterior, se estiverem ausentes as 

pessoas ali mencionadas, deverão ser convocadas duas testemunhas para presenciar a 

análise.  

§ 3º. Em produtos destinados ao uso ou consumo humanos, quando forem 

constatadas pela autoridade sanitária irregularidades ou falhas no acondicionamento ou 

embalagem, armazenamento, transporte, rótulo, registro, prazo de validade, venda ou 

exposição à venda, que não atenderem às normas legais, regulamentares e demais normas 

sanitárias, manifestamente deteriorados ou alterados, de tal forma que se justifique 

considerá-los, desde logo, impróprios para o consumo, fica dispensada a coleta de 

amostras, lavrando-se o auto de infração e termos respectivos. 

§ 4º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior, às embalagens, aos 

equipamentos e utensílios, quando não passíveis de correção imediata e eficaz contra os 

danos que possam causar  à saúde pública. 

§ 5º. A coleta de amostras para análise fiscal se fará sem a remuneração do 

comerciante ou produtor pelo produto ou substância coletada. 

 

Art. 11. Quando a análise fiscal concluir pela condenação dos insumos 

matérias-primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, equipamentos, utensílios, embalagens, 

substâncias e produtos de interesse da saúde, a autoridade sanitária deverá notificar o 

responsável para apresentar ao órgão de vigilância sanitária, defesa escrita ou requerer 

perícia de contraprova, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação acerca do 

resultado do laudo da análise fiscal inicial. 

§ 1º. O laudo analítico condenatório será considerado definitivo quando não 

houver apresentação da defesa ou solicitação de perícia de contraprova, pelo responsável 

ou detentor, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º. No caso de requerimento de perícia de contraprova o responsável deverá 

apresentar a amostra em seu poder e indicar o seu próprio perito, devidamente habilitado e 

com conhecimento técnico na área respectiva. 

§ 3º. A perícia de contraprova não será efetuada se houver indícios de 

alteração e/ou violação da amostra em poder do detentor, prevalecendo, nesta hipótese, o 

laudo da análise fiscal como definitivo. 

§ 4º. Da perícia de contraprova será lavrada ata circunstanciada, datada e 

assinada por todos os participantes, cuja 1ª via integrará o processo de análise fiscal, e 

conterá os quesitos formulados pelos peritos. 

§ 5º. Havendo divergências entre os resultados da análise fiscal inicial e da 

perícia de contraprova o responsável poderá apresentar recurso a autoridade superior, no 

prazo de 10 (dez) dias, o qual determinará novo exame pericial a ser realizado na segunda 

amostra em poder do laboratório oficial, cujo resultado será definitivo. 

 

Art. 12. Não sendo comprovada a infração objeto de apuração, por meio de 

análise fiscal ou contraprova, e sendo a substância ou produto, equipamento ou utensílio 
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considerados não prejudiciais à saúde pública, a autoridade sanitária lavrará notificação 

liberando-o e determinando o arquivamento do processo. 

 

Art. 13. O resultado definitivo da análise condenatória de substâncias ou 

produtos de interesse da saúde, oriundos de unidade federativa diversa, será 

obrigatoriamente comunicado aos órgãos de vigilância sanitária federal, estadual e municipal 

correspondente. 

 

Art. 14. Quando resultar da análise fiscal que substância, produto, 

equipamento, utensílios, embalagem são impróprios para o consumo, serão obrigatórias a 

sua apreensão e inutilização, bem como a interdição do estabelecimento, se necessária, 

lavrando-se os autos e termos respectivos. 

 

DO PROCEDIMENTO 

 

Art. 15. Adotar-se-á o rito previsto nesta seção às infrações sanitárias 

previstas nesta Lei. 

 

Art. 16. O autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa ou 

impugnação, contados da ciência do auto de infração. 

Parágrafo único. Apresentada defesa ou impugnação, os autos do processo 

administrativo sanitário serão remetidos ao servidor autuante, o qual terá o prazo de 10 

(dez) dias para se manifestar, seguindo os autos conclusos para decisão do superior 

imediato. 

 

Art. 17. Após analisar a defesa, a manifestação do servidor autuante e os 

documentos que dos autos constam, o superior imediato Coordenador da Vigilância em 

Saúde, decidirá fundamentalmente no prazo de 10 (dez) dias, do recebimento do processo 

administrativo sanitário.   

§ 1º. A decisão de primeira instância será fundamentada em relatório 

circunstanciado, à vista dos elementos contidos nos autos, podendo confirmar ou não a 

existência da infração sanitária. 

§ 2º. A decisão que não confirmar a existência da infração sanitária implicará 

no arquivamento do respectivo processo administrativo sanitário, devendo essa decisão 

obrigatoriamente ser publicada nos meios oficiais. 

§ 3º. A decisão que confirmar a existência da infração sanitária fixará a 

penalidade aplicada ao autuado. 

§ 4º. As eventuais inexatidões materiais que se encontrem na decisão, 

ocasionadas por erros de grafia ou de cálculo, poderão ser corrigidas por parte da 

autoridade julgadora. 

 

Art. 18. Decidida a aplicação da penalidade, o autuado poderá interpor 

recurso, em face da decisão de primeira instância, à mesma autoridade prolatora. 

§ 1º. O recurso previsto no caput deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. 
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§ 2º. O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento da 

penalidade pecuniária eventualmente aplicada, não impedindo a imediata exigibilidade do 

cumprimento da obrigação subsistente na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art.6º desta 

Lei. 

 

Art. 19. Após analisar o recurso interposto e os demais elementos constantes 

no respectivo processo administrativo sanitário, a autoridade superior Secretário Municipal 

de Saúde, decidirá fundamentalmente no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 1º. A decisão de segunda instância será fundamentada em relatório 

circunstanciado, à vista dos elementos contidos nos autos, podendo confirmar ou não a 

existência da infração sanitária. 

§ 2º. A decisão que não confirmar a existência da infração sanitária implicará 

no arquivamento do respectivo processo administrativo sanitário, devendo essa decisão 

obrigatoriamente ser publicada nos meios oficiais. 

§ 3º. A decisão de segunda instância que confirmar a existência da infração 

sanitária fixará a penalidade aplicada ao autuado. 

§ 4º. As eventuais inexatidões materiais que se encontrem na decisão, 

ocasionadas por erros de grafia ou de cálculo, poderão ser corrigidas por parte da 

autoridade julgadora. 

 

Art. 20. Decidida a aplicação da penalidade, o autuado poderá interpor 

recurso, em face da decisão de segunda instância, à autoridade superior dentro da mesma 

esfera governamental do órgão de vigilância sanitária. 

§ 1º. O recurso previsto no caput deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da ciência da decisão de segunda instância. 

§ 2º. O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento da 

penalidade pecuniária eventualmente aplicada, não impedindo a imediata exigibilidade do 

cumprimento da obrigação subsistente na forma do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º desta 

Lei. 

 

Art. 21. Após analisar o recurso interposto e os demais elementos constantes 

no respectivo processo administrativo sanitário, a autoridade superior o Prefeito Municipal, 

decidirá fundamentalmente no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 1º. A decisão de terceira instância é irrecorrível e será fundamentada em 

relatório circunstanciado, à vista dos elementos contidos por autos, podendo confirmar ou 

não a existência da infração sanitária. 

§ 2º. A decisão que não confirmar a existência da infração sanitária implicará 

no arquivamento do respectivo processo administrativo sanitário, devendo a mesma 

obrigatoriamente ser publicada nos meios oficiais. 

§ 3º. A decisão que confirmar a existência da infração sanitária ensejará o 

cumprimento da penalidade aplicada ao infrator pela decisão de 2ª instância. 

§ 4º. As eventuais inexatidões materiais que se encontrem na decisão 

ocasionadas por erros de escrita ou de cálculo poderão ser corrigidas por parte da 

autoridade julgadora. 
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DO CUMPRIMENTO  DAS DECISÕES 

 

Art. 22. As decisões não passíveis de recurso serão obrigatoriamente 

publicadas nos meios oficiais para fins de publicidade e de eficácia, sendo cumpridas na 

forma abaixo: 

I – Penalidade de multa: 

a) o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data da notificação, sendo o valor arrecadado creditado ao Fundo 

Municipal de Saúde, revertido exclusivamente para o Serviço Municipal de Vigilância 

Sanitária e sob o controle social do Conselho Municipal de Saúde. 

b) o não recolhimento da multa, dentro do prazo fixado na alínea anterior, 

implicará  na sua inscrição de dívida ativa do município, para fins de cobrança judicial, na 

forma da legislação pertinente, sendo o valor obtido utilizado exclusivamente nas ações de 

vigilância sanitária. 

II – penalidade de apreensão e inutilização: 

a) os insumos, matérias-primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, 

equipamentos, utensílios, embalagens, substâncias e produtos de interesse da saúde serão 

apreendidos e inutilizados em todo o município, comunicado, quando necessário, ao órgão 

estadual de vigilância sanitária e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

III – penalidade de suspensão de venda: 

a) o dirigente de vigilância sanitária publicará portaria  determinando a 

suspensão da venda do produto, comunicando, quando necessário, ao órgão estadual de 

vigilância sanitária e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

IV – penalidade de cancelamento da licença sanitária: 

a) o dirigente de vigilância sanitária publicará portaria determinando o 

cancelamento da licença sanitária e cancelamento da notificação de produto alimentício, 

comunicando, quando necessário, ao órgão estadual de vigilância sanitária e à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

V – penalidade de cancelamento da notificação de produto alimentício: 

a) o dirigente de vigilância sanitária publicará portaria determinando o 

cancelamento da notificação de produto  alimentício, comunicando, quando necessário, ao 

órgão estadual de vigilância sanitária e á Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 

VI – outras penalidades previstas nesta Lei: 

a) o dirigente de vigilância sanitária publicará portaria determinando o 

cumprimento da penalidade, comunicando, quando necessário, ao órgão estadual de 

vigilância sanitária e à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23. É competência exclusiva da autoridade sanitárias, em efetivo exercício 

de ação fiscalizadora, lavrar, autos de infração, expedir termos de notificação, termos de 

interdição, termos de apreensão, de interdição cautelar e depósito, de inutilização, bem 

como outros documentos necessários ao cumprimento de sua função. 

 

Art. 24. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber. 
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Art. 25. A Secretaria Municipal de Saúde, por seus órgãos e autoridades 

competentes, publicará portarias, resoluções, normas técnicas, atos administrativos cabíveis 

e normas complementares de vigilância sanitária no âmbito deste código. 

 

Art. 26. A autoridade sanitária poderá solicitar a intervenção da autoridade 

policial ou judicial nos casos de oposição à inspeção, quando forem vítimas de embaraços, 

desacatos, ou quando necessário à efetivação de  medidas previstas na legislação, ainda 

que  não configure fato definido em lei  como crime ou contravenção.  

 

Art. 27. As publicações serão feitas no quadro de avisos conforme previsto 

pela Lei Orgânica do Município, no site da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura. 

 

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.      

 

 

Prefeitura Municipal de São Tiago/MG, 16 de dezembro de 2014. 

 

 

 

IRIMAR JOSÉ MENDES 

Prefeito Municipal 


