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Prefeitura divulga índice de 
infestação do mosquito da dengue
O levantamento foi realizado em 11 mil imóveis, no período de 3 a 11 de janeiro

Contagem apresenta risco 
médio de infestação do mos-
quito da dengue, conforme o 
primeiro Levantamento de Ín-
dice Rápido do Aedes aegypti 
(LIRAa) realizado pela Secreta-
ria de Saúde neste ano. Esse 
índice permite a identificação 
dos principais criadouros pre-
dominantes e direcionamento 
das ações de controle da infes-
tação do mosquito. 

O resultado aponta um 
índice de infestação de 2,9%. 
No mesmo período do ano 
passado, o LIRAa mostrou 
resultado de 2,4%. O levanta-
mento utiliza um método que 
pesquisa amostras de 5% dos 
imóveis da cidade. Os princi-
pais focos encontrados foram 
33,2% de vasinhos de plantas, 
seguido por 19,5% em objetos 
inservíveis (lixo) e 14,7% nos 
pneus. Nos barris, caixas dá-
guas e tonéis, somam 20,5% 
dos focos. Apenas 2% foram 
encontrados nos lotes vagos.

Na avaliação dos técnicos 
da Zoonoses de Contagem, o 
aumento do índice de infes-
tação está relacionado com o 
período de calor e chuvas. O 
verão é a época do ano com 
maior incidência de casos de 
dengue, por isso, é fundamen-
tal o envolvimento da popu-
lação para eliminar os focos 
do mosquito, principalmente 

dentro das casas. O levanta-
mento foi realizado em 11 mil 
imóveis, no período de 3 a 11 
de janeiro.

Prevenção
Para prevenir o aumento de 

casos neste ano, a Secretaria 
de Saúde reforça as ações de 
prevenção e os Mutirões de 

Limpeza, realizados em par-
ceria com a secretaria adjunta 
de Limpeza Urbana. Somente 
em 2010, aproximadamente 
160 toneladas de materiais 
propícios para a proliferação 
do mosquito foram recolhidos 
pelos mutirões.

Durante todo o ano, as 
ações preventivas de combate 

à dengue são realizadas pelos 
agentes de saúde, que fazem 
o monitoramento constan-
te da presença de focos do 
mosquito e conscientizam as 
pessoas de que a colaboração 
é a melhor maneira de se pre-
venir da doença.

Mais informações: (31) 
3363.5851 / 3362.1475.

Agente de Endemias no Combate à Dengue

Praça da Glória - Eldorado | Ronaldo Leandro
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LEI COMPLEMENTAR nº 102, de 19 de janeiro de 2011
Altera a Lei Complementar nº 061, de 09 de março de 2009.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar
Art. 1º O §1º, do art. 1º da Lei Complementar nº 061 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Administração Pública do Município de Con-
tagem, a prorrogação da licença à gestante prevista no art. 191 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem – Lei n.º 2.160, de 20 de dezembro 
de 1990, pelo prazo de sessenta dias consecutivos.
“§1º A prorrogação será garantida e concedida imediatamente à servidora após 
a fruição da licença à gestante de que trata o art. 191 da Lei nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990.”
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 19 de janeiro de 2011.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 103, de 20 de janeiro de 2011
Dispõe sobre o Código de Saúde do Município de Contagem e dá outras providên-
cias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES GERAIS E COMPETÊNCIAS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre o Código de Saúde do Município de 
Contagem, estabelece normas públicas e de interesse social para a promoção, 
defesa e recuperação da saúde, fundamentado nos princípios expressos na Cons-
tituição da República, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica da 
Saúde, Código de Defesa do Consumidor e Lei Orgânica do Município. 
Art. 2º No território do Município, as ações e os serviços de saúde são executados 
e desenvolvidos pela Administração Direta e Indireta do Município na forma desta 
Lei Complementar e de sua respectiva regulamentação. 
Parágrafo único As ações e os serviços de saúde compreendem, isoladamente e no 
seu conjunto, as iniciativas do Poder Público que tenham por objetivo a promo-
ção, defesa e recuperação da saúde, individual ou coletiva, e serão desenvolvidas 
pelo Poder Público com o apoio e a fiscalização da sociedade, a quem incumbe 
propor qualquer medida de interesse coletivo. 
Art. 3º São princípios e diretrizes a serem observados pelas ações e pelos serviços 
de saúde, públicos ou privados: 
I - os serviços de assistência à saúde observarão, nos seus vários níveis de comple-
xidade, os padrões de qualidade técnica, científica e administrativa universalmente 
reconhecidos, e os ditames da ética profissional; 
II - toda pessoa tem o direito de obter informações e esclarecimentos sobre assun-
tos pertinentes às ações e aos serviços de saúde; 
III - os agentes públicos e privados têm o dever de comunicar às autoridades 
competentes as irregularidades ou deficiências apresentadas por serviços públicos 
e privados responsáveis por atividades ligadas ao bem-estar físico, mental e social 
do indivíduo e da coletividade. 
Art. 4º Sem prejuízo de outras atribuições, compete à Secretaria Municipal de 
Saúde: 
I - exercer, por meio do órgão sanitário competente, o poder de polícia sanitária 

no Município; 
II - promover, orientar e coordenar estudos de interesse da saúde pública; 
III - estudar, planejar, supervisionar, coordenar, controlar a atividade de Vigilância 
Sanitárias e Epidemiológicas, referente às ações sobre o meio ambiente, incluindo 
ambiente do trabalho e saúde do trabalhador; 
IV - inspecionar e licenciar os estabelecimentos e serviços relacionados direta ou 
indiretamente à saúde individual ou coletiva; 
V - inspecionar os produtos, insumos, equipamentos e outros relacionados, direta 
ou indiretamente, à saúde; 
VI - realizar o controle de zoonoses em todo o Município; 
VII - elaborar normas técnicas que regulem as ações de saúde no Município. 
§1º Fica o Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, autorizado a ce-
lebrar convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, visando à melhoria 
da saúde da população. 
§2º As ações de promoção e proteção da saúde e do meio ambiente previstas nes-
ta Lei Complementar competem, precipuamente, aos órgãos e às entidades que 
integram o SUS, sem prejuízos da competência legal dos órgãos ambientais. 
Art. 5º Ficam adotadas, nesta Lei Complementar, as definições e normatizações 
constantes da legislação federal e estadual de estabelecimentos de saúde e de 
interesse da saúde, alimentos, medicamentos, congêneres e produtos para saúde. 
Art. 6º Toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que tenha do-
micílio, residência ou realize atividades sujeitas ao controle sanitário no Município 
está sujeita às determinações desta Lei Complementar, bem como às normas 
legais e regulamentares dela advindas. 
CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
Art. 7º A atenção à saúde será efetuada pelo Sistema Único de Saúde - SUS por 
meio de um conjunto de ações visando ao atendimento das demandas pessoais e 
das exigências ambientais e compreende:
I - a assistência às pessoas, individualmente e coletivamente, a serem prestadas 
em serviços de saúde, bem como em domicílios;
II - a intervenção ambiental, incluindo as relações e as condições sanitárias nos 
ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação 
de sistemas de saneamento ambiental, por meio de pactos de interesses, normali-
zações e inspeções; 
III - as políticas externas ao setor da saúde que interferem nos determinantes so-
ciais do processo saúde-doença das coletividades, de que são partes importantes 
às questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e a qualidade dos alimentos. 
Art. 8º O conjunto das ações que configura a área de saúde é constituído por 
ações próprias do campo da assistência e do campo das intervenções ambientais, 
das quais são parte importante as atividades de vigilância em saúde. 
Art.9º As ações de administração, planejamento e controle, bem como aquelas 
envolvidas na promoção e prevenção e nas intervenções ambientais, são inerentes 
à política setorial de saúde e dela integrantes. 
Parágrafo único. As ações de comunicação e de educação em saúde constituem 
instrumento estratégico obrigatório e permanente da atenção à saúde. 
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Art. 10 Compete à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seus órgãos 
competentes, a execução das ações e dos serviços de promoção, proteção à saúde 
individual e coletiva da população municipal. 
Art. 11 São atribuições comuns ao Estado e Município, em sua esfera administrati-
va, de acordo com o disposto nas Normas Operacionais do Ministério da Saúde ou 
outra que a venha substituir: 
I - participar da formulação da política e da execução das ações de vigilância à 
saúde; 
II - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de saúde da população e das 
condições ambientais; 
III - definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e inspeção das 
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ações e dos serviços de saúde; 
IV - organizar e coordenar o Sistema de Informação de Vigilância à Saúde; 
V - elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade e parâmetros de 
custos para a assistência à saúde;
VI - elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para a promoção 
e proteção da saúde do trabalhador; 
VII - elaborar e atualizar o respectivo Plano de Saúde; 
VIII - participar da formulação e da execução da política de formação de recursos 
humanos para a saúde;
IX - elaborar normas para regular os serviços privados e públicos de saúde tendo 
em vista a sua relevância pública; 
X - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da 
saúde; 
XI - realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 
XII - definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao 
poder de polícia sanitária; 
XIII - garantir a participação da comunidade na formulação e no controle da exe-
cução das políticas de saúde, por intermédio dos Conselhos de Saúde; 
XIV - garantir a população o acesso às informações de interesse da saúde. 
Art. 12 Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde a coordenação e 
execução das ações e serviços de: 
I - Vigilância Sanitária; 
II - Vigilância Epidemiológica; 
III - Vigilância em Saúde Ambiental; 
IV - Controle de Zoonoses;
V - Vigilância em Saúde do Trabalhador;
VI- Sangue, Hemocomponentes e Hemoderivados.
SEÇÃO I
VETADO
Art. 13 VETADO
Art. 14 VETADO
SEÇÃO II
VETADO
Art. 15 VETADO
Parágrafo único. VETADO
Art. 16 VETADO
Art. 17 VETADO
SEÇÃO III
VETADO
Art. 18 VETADO
Art. 19 VETADO
Art. 20 VETADO
§1º VETADO
§2º VETADO
CAPÍTULO IV
DA BIOÉTICA, DA BIOSEGURANÇA E DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO
Art. 21 Os preceitos referentes à bioética, à biossegurança, à precaução e à pre-
venção serão observados por todas as ações e serviços de saúde públicos. 
Art. 22 Entende-se por bioética o estudo sistemático das implicações ético-morais 
de decisões, condutas, políticas, práticas e pesquisas no que se refere à saúde 
humana e animal e seus efeitos. 
Art. 23 Entende-se por biossegurança o conjunto de medidas voltadas para a pre-
venção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, 
produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando 
à saúde do homem e dos animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade 
dos resultados. 
Art. 24 Entende-se por princípio da precaução a garantia de proteção contra os 
riscos potenciais que, em consonância com o estágio atual do conhecimento 
científico, não podem ser ainda identificados com segurança, podendo ensejar a 
ocorrência de danos sérios ou irreversíveis à vida, à saúde e ao meio ambiente. 
§1º A ausência de absoluta certeza científica não deverá ser utilizada como motivo 
para postergar a adoção de medidas eficazes que visem à prevenção do compro-
metimento da vida, da saúde e do meio ambiente; 
§2º Os órgãos de vigilância em saúde municipais, quando houver ameaça de da-
nos sérios ou irreversíveis à vida, à saúde e ao meio ambiente, adotarão medidas 
intervencionistas preventivas norteadas pelo princípio da precaução. 
Art. 25 Entende-se por princípio da prevenção a garantia de proteção contra os 
riscos potenciais. 
Art. 26 No desenvolvimento de pesquisas devem estar incorporados, com a fina-
lidade de prover segurança ao indivíduo e às coletividades, os cinco referenciais 
básicos da bioética, quais sejam: a autonomia, a não maleficência, a beneficência, 
a justiça e a privacidade, entre outros, visando assegurar os direitos e deveres que 

dizem respeito aos sujeitos da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. 
Art. 27 Todas as intervenções desenvolvidas no Município envolvendo animais, 
deverão ser previamente aprovadas por um comitê de ética, devidamente reco-
nhecido. 
Parágrafo único. Nos casos em que o uso de animais seja a única maneira de 
alcançar os resultados desejados, não sendo pertinente o emprego de métodos 
alternativos à sua utilização, observar-se-á o seguinte: 
I - os animais devem ser mantidos em condições adequadas e o seu número, em 
cada experimento, ser justificado mediante cálculo estatístico apropriado; 
II - os experimentos que causam dor e desconforto devem prever analgesia e anes-
tesia apropriadas à espécie e ao tipo de experimento, sendo de responsabilidade 
do pesquisador evitar o sofrimento do animal em estudo, exceto quando o estudo 
da dor for o objetivo da investigação; 
III - os animais só poderão ser submetidos às intervenções inscritas nos protocolos 
de pesquisa, aprovados nos termos da legislação vigente, ou nos programas de 
aprendizagem cirúrgica de instituições de ensino e pesquisa ou assistenciais, se, 
durante e após a realização dos procedimentos, receberem cuidados especiais; 
IV - ao final do experimento ou em casos de doença ou ferimento em que a eu-
tanásia seja o único procedimento adequado a ser prescrito, a morte dos animais 
deverá ser realizada mediante o emprego de técnicas consagradas, de acordo com 
a espécie e de forma rápida, indolor e irreversível. 
CAPÍTULO V
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE
Art. 28 A Secretaria Municipal de Saúde organizará o Sistema Municipal de 
Informações em Saúde, abrangendo questões epidemiológicas, sanitárias e de 
prestação de serviços. 
Art. 29 Os órgãos e entidades públicas e privadas, participantes ou não do SUS, 
estão obrigados a fornecer informações à direção do SUS, na forma por esta 
solicitada, para fins de planejamento, de correção finalística de atividades e de 
elaboração de estatísticas da saúde. 
Parágrafo único. A recusa em fornecer as informações solicitadas pela direção do 
SUS acarretará a cassação do Alvará Sanitário Municipal do estabelecimento e 
outras sanções cabíveis aplicadas nos termos do art. 213 desta Lei Complementar. 
TÍTULO II
DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30 Para efeitos desta Lei Complementar, entende-se por Vigilância em Saúde 
as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde am-
biental, controle de zoonoses, saúde do trabalhador que compõem um conjunto 
integrado e indissociável de práticas, fundado no conhecimento interdisciplinar e 
na ação intersetorial, desenvolvidos por meio de equipes multiprofissionais, com a 
participação ampla e solidária da sociedade, por intermédio de suas organizações, 
entidades e movimentos, estruturando, em seu conjunto um campo de conheci-
mento, capaz de: 
I - eliminar, diminuir ou prevenir riscos de agravo à saúde do indivíduo e da 
coletividade; 
II - intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, 
distribuição, comercialização e uso de bens de capital e consumo, e de prestação 
de serviços de interesse da saúde; 
III - coletar sistemática, a consolidação, a análise e a interpretação de dados indis-
pensáveis relacionados à saúde; 
IV - difundir as informações relacionadas à saúde no âmbito técnico-científico e da 
comunicação social; 
V - monitorar as medidas de controle sobre os agravos, riscos, condicionantes e 
determinantes de problemas de saúde; 
VI - avaliar permanentemente as práticas, serviços, planos e programas de saúde 
para situações preventivas, normais, críticas e emergenciais.
Art. 31 VETADO
Art. 32 VETADO
Art. 33 VETADO
I– VETADO
II- VETADO
III- VETADO
IV- VETADO
V- VETADO
VI- VETADO
VII- VETADO
VIII- VETADO
IX- VETADO
X- VETADO
XI- VETADO
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XII- VETADO
XIII - VETADO
XIV - VETADO
XV - VETADO
Art. 34 VETADO
Art. 35 VETADO
I - VETADO
II - VETADO
III - VETADO
IV - VETADO
V - VETADO
VI - VETADO
CAPÍTULO II
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Art. 36 Vigilância Sanitária é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorren-
tes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de 
serviços de saúde e de interesse à saúde, abrangendo o controle:
I - de todas as etapas e processos de produção de bens de capital e de consumo 
que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, bem como o de sua 
utilização; 
II - da prestação de serviços de saúde e de interesse da saúde; 
III - da geração, da minimização e da disposição final de efluentes, nos termos da 
legislação sanitária vigente; 
IV - de ambientes insalubres para o homem ou propícios ao desenvolvimento de 
animais sinantrópicos;
V - do ambiente e dos processos de trabalho e da saúde do trabalhador. 
VI - da geração, da minimização, do acondicionamento, do armazenamento, do 
transporte e da disposição final dos resíduos sólidos e de outros poluentes, segun-
do a legislação especifica. 
Art. 37 As ações de vigilância sanitária são privativas do órgão sanitário, indele-
gáveis e intransferíveis, sendo sua execução também privativas das autoridades 
sanitárias lotadas no respectivo órgão. 
Parágrafo único. As autoridades sanitárias na execução de ações de vigilância sa-
nitária terão livre acesso aos estabelecimentos, aos ambientes e produtos sujeitos 
ao controle sanitário. 
Art. 38 As ações de vigilância sanitária incidirão sobre todas as etapas da cadeia 
da produção ao consumo relativas aos produtos, estabelecimentos e atividades 
sujeitos ao controle sanitário.
Parágrafo único. Os atos da cadeia da produção ao consumo englobam ações, tais 
como extrair, abater, produzir, fabricar, transformar, refinar, beneficiar, preparar, 
aplicar, usar, manipular, fracionar, embalar, reembalar, rotular, importar, exportar, 
remeter, expedir, transportar, expor, oferecer, comprar, vender, trocar, ceder, dis-
tribuir, armazenar, acondicionar, adquirir, atender, diagnosticar, analisar, fornecer, 
prescrever, dispensar, aviar, transferir, descartar, doar e instalar. 
Art. 39 A implementação de medidas de controle ou a supressão de fatores de ris-
co para a saúde serão precedidas de investigação e avaliação, exceto nas situações 
de risco iminente ou dano constatado à saúde, à vida ou à qualidade de vida. 
Art. 40 Entende-se por controle sanitário as ações desenvolvidas pelo órgão de 
Vigilância Sanitária, através das autoridades sanitárias, para aferição da qualidade 
dos produtos e a verificação das condições de funcionamento dos estabelecimen-
tos de saúde e de interesse da saúde, sendo desenvolvidas por meio de: 
I - inspeção; 
II - fiscalização; 
III - lavratura de autos e termos; (termos, notificações e autuações) 
IV - adoção de medidas preventivas ou cautelares; 
V - instauração de processos; 
VI - aplicação de penalidades. 
Parágrafo único. Os documentos, manuais, bulas, prospectos, rótulos, invólucros 
e peças publicitárias, bem como os brindes e as amostras grátis referentes a pro-
dutos, estabelecimentos e atividades sujeitos ao controle sanitário também serão 
objetos de fiscalização pela Vigilância Sanitária. 
Art. 41 Ficam sujeitos ao Alvará Sanitário, à regulamentação e às normas técnicas 
todos os estabelecimentos que, pela natureza das atividades desenvolvidas, 
possam comprometer a proteção e a preservação da saúde pública, individual ou 
coletiva e executem alguns dos atos da cadeia da produção ao consumo.
§1º O Alvará de Licença de Localização e Funcionamento é condição para a con-
cessão do Alvará Sanitário. 
§2º Alvará Sanitário é o documento expedido por intermédio de ato administrati-
vo privativo do órgão sanitário competente, contendo permissão para o funciona-
mento dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. 
§3º O Alvará Sanitário poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou 

cancelado, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do 
estabelecimento o direito de defesa em processo administrativo instaurado pela 
autoridade sanitária competente. 
§4º Serão inspecionados os ambientes internos e externos dos estabelecimentos, 
os produtos, as instalações, as máquinas, os veículos, os equipamentos, as normas 
e as rotinas técnicas do estabelecimento. 
Art. 42 Compete ao órgão sanitário da Secretaria Municipal de Saúde fiscalizar 
o cumprimento desta Lei Complementar e de sua regulamentação e, para tanto, 
exercerá o poder de polícia sanitária. 
Parágrafo único. Entende-se por poder de polícia a faculdade de que dispõe o 
órgão sanitário da Secretaria Municipal de Saúde de limitar ou disciplinar direito, 
interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de fato, em razão 
do interesse público concernente à saúde, à segurança, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado e ao exercício da atividade econômica 
dependente de concessão ou autorização do poder público. 
Art. 43 Os assuntos relacionados à saúde no Município de Contagem serão regi-
dos pelas disposições contidas nesta Lei Complementar e serão regulamentadas 
por decreto específico do Poder Executivo.
§1º Poderão ser elaboradas Normas Técnicas Especiais por equipe técnica do 
órgão sanitário competente e editadas por meio de ato do Secretário Municipal 
de Saúde, respeitadas, no que couber, a norma legal municipal, estadual e federal 
vigente. 
§2º As Normas Técnicas Especiais serão elaboradas visando à saúde e ao bem-
estar da população. 
Seção I
Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário
Art. 44 São sujeitos ao controle sanitário os Estabelecimentos de Saúde e os Esta-
belecimentos de Interesse da Saúde. 
§1º Estabelecimento de saúde é aquele destinado a promover a saúde do indiví-
duo, protegê-lo de doenças e a ele causado e reabilitá-lo quando sua capacidade 
física, psíquica ou social for afetada. 
§2º Estabelecimento de interesse da saúde é aquele que exerce atividade que, 
direta ou indiretamente, possa provocar benefícios, danos ou agravos à saúde da 
população. 
§3º A instalação, construção e reforma de Estabelecimento de Saúde e de Inte-
resse da Saúde fica condicionada a prévia autorização da autoridade sanitária 
municipal competente, “conforme legislação que regulamenta a matéria”. 
§4º Entende-se por reforma sob o ponto de vista sanitário toda modificação na 
estrutura física, no fluxo de atividades e nas funções originariamente aprovadas. 
§5º Os Estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário obrigam-se, quando soli-
citados pela autoridade sanitária competente, a apresentar plano de controle de 
qualidade das etapas e dos processos de produção e os padrões de identidade e 
qualidade dos produtos e serviços prestados. 
§6º Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário deverão efetuar o cadastro 
de suas atividades no setor de Vigilância Sanitária municipal. 
Art. 45 Considera-se estabelecimento de saúde, para efeitos desta Lei Complemen-
tar, aquele que presta serviço de assistência à saúde, seja público ou privado, tais 
como: 
I – consultório, clínica, policlínica e clínica especializada; 
II – consultório, clínica e hospital veterinário; 
III - unidade básica de saúde e centro de saúde; 
IV - ambulatório; 
V - unidade ou estabelecimento de imunização; 
VI - pronto atendimento e pronto-socorro; 
VII – hospital e hospital-dia;
VIII – serviço de massagem terapêutica; 
IX - laboratórios de propedêutica, de análise clínica e de patologia; 
X – coleta e banco de sangue, hemocomponentes e hemoderivados; 
XI - atendimento pré-hospitalar móvel e transporte inter-hospitalar; 
XII - estabelecimentos de assistência à saúde mental; 
XIII – comunidades terapêuticas; 
XIV - farmácia hospitalar e dispensário de medicamentos privativo de serviços de 
saúde; 
XV - bancos de leite, tecidos e órgãos; 
XVI- nutrição enteral e parenteral; 
XVII- outros que vierem a serem definidos em normas regulamentares. 
Parágrafo único. É considerado serviço de saúde o transporte sanitário, público 
ou privado, efetuado por ambulância ou outro veículo semelhante, sendo seu 
funcionamento normatizado pelo dirigente do SUS, especificando a composição 
de seus equipamentos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT. 
Art. 46 Considera-se estabelecimento de interesse da saúde, para efeitos desta Lei 
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Complementar, seja público ou privado: 
I - aqueles que pratiquem atos da cadeia da produção ao consumo relacionados a: 
a) alimentos, produtos alimentícios, alimentos para fins especiais, bebidas, aditi-
vos e coadjuvantes; 
b) água para o consumo, como insumo de produção e para a utilização em outras 
atividades sujeitas ao controle sanitário; 
c) medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, imunobiológicos, hormônios, 
plantas medicinais; 
d) materiais, produtos e equipamentos de uso médico e odontológico, produtos 
para a saúde, produtos para diagnóstico de uso in vitro; 
e) perfumes, cosméticos e produtos de uso pessoal; 
f) produtos saneantes domissanitários e afins, de uso domiciliar, institucional e 
profissional; 
g) sangue, hemocomponentes, hemoderivados, leite humano, e água de hemodi-
álise. 
h) substâncias, tecidos, células e órgãos de origem humana, animal ou vegetal; 
i) produtos tóxicos, inflamáveis, corrosivos, explosivos, infectantes, contaminantes 
e radioativos; 
j) solventes, substâncias e produtos químicos que provoquem efeitos psíquicos, 
com ou sem tolerância e com ou sem indução de dependência física ou psíquica; 
k) produtos e substâncias usados no tratamento de cadáveres e nas atividades de 
tanatopraxia e somatoconservação; 
l) qualquer resíduo, substância, insumo, matéria-prima, artigo, equipamento, 
aparelho, acessório ou produto de qualquer natureza que possam causar risco à 
saúde humana, à saúde do trabalhador e ao meio ambiente; 
m) embalagem de qualquer natureza para acondicionamento de produtos sujeitos 
ao controle sanitário. 
II – as feiras livres, ambulantes de alimentos e congêneres; 
III - as escolas de ensino fundamental, médio e superior, as pré-escolas, creches, 
centros de convivência, colônias de férias, centro de formação de condutores, 
cursos livres, eventuais, e aqueles não regulares; 
IV - os locais de lazer e diversão, salas de exibição, salas de espetáculos, teatros, 
circos, cinemas, salões de festas, locação de artigos de festas; 
V - os locais de ginástica, de práticas esportivas e recreativas, academias, clubes e 
estádios; 
VI - os salões de beleza, salas de esteticismo, podologia, bronzeamento artificial, 
massagens estéticas; 
VII - as saunas, casas de massagem e atividades congêneres; 
VIII - os estúdios de tatuagem, piercing e maquiagem definitiva; 
IX - os serviços de controle de pragas urbanas, sanitização e desinfecção de am-
bientes e congêneres; 
X - as instituições de longa permanência para idosos, casas de apoio e similares; 
XI - as centrais de material e esterilização; 
XII - as lavanderias, as empresas de limpeza e conservação e congêneres; 
XIII - os sanitários coletivos públicos ou privados; 
XIV - os criatórios para fins de pesquisa, biotérios; 
XV - os transportes e a guarda de cadáveres, funerárias, necrotérios, velórios, ce-
mitérios, crematórios, sanatórios e congêneres, inclusive os destinados a animais; 
XVI - os laboratórios de pesquisa científica, de ensino, de análises de amostras 
de produto sujeito ao controle sanitário, de análises clínicas de citopatologia, de 
anatomia patológica de calibração, de certificação e de controle de qualidade de 
qualquer natureza, e os respectivos postos de coleta;
XVII - os estabelecimentos que usam fontes de radiação ionizantes e não ionizan-
tes, inclusive eletromagnéticas; 
XVIII - os terminais urbanos, estações rodoviárias, ferroviárias, metroviárias, gara-
gens, oficinas e congêneres; 
XIX - os estabelecimentos penitenciários e carcerários; 
XX - os templos (de qualquer culto), igrejas e locais para práticas religiosas;
XXI- as construções habitadas ou não e terrenos edificados ou não; 
XXII - os locais de hospedagem de qualquer natureza;
XXIII – as óticas e laboratórios óticos. 
§1º Estabelecimentos, unidades, atividades, produtos e serviços sujeitos ao con-
trole sanitário não elencados neste artigo serão disciplinados através de normas 
regulamentares. 
§2º Equiparam-se a estabelecimento os veículos que transportem produtos ou 
executem serviços sujeitos ao controle sanitário. 
§3º A competência da Vigilância Sanitária restringir-se-á à matéria relacionada à 
legislação que trata da saúde.
Art. 47 Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário ficam obrigados a: 
I - observar os padrões de identidade, qualidade e segurança na produção, bem 
como os padrões específicos de registro, notificação, comunicação, conservação, 
embalagem, rotulagem e prazo de validade dos produtos expostos à venda, 

armazenados ou entregues ao consumo, quando da execução dos atos da cadeia 
de produção ao consumo; 
II - praticar atos da cadeia da produção ao consumo envolvendo somente pro-
dutos registrados, cadastrados ou notificados pelo órgão competente da saúde 
pública, conforme legislação vigente;
III - praticar atos da cadeia da produção ao consumo envolvendo somente pro-
dutos, equipamentos e procedimentos que estejam de acordo com a legislação 
sanitária vigente; 
IV – segregar, destinar e controlar, conforme expresso em legislação pertinente, os 
produtos que não atenda às exigências sanitárias, que sejam prejudiciais à saúde 
ou que produzam efeitos nocivos inesperados; 
V - observar as normas referentes à bioética e à biossegurança estabelecidas na 
legislação vigente; 
VI - manter instalações e equipamentos em condições de conservar os padrões 
de identidade e qualidade dos produtos e dos serviços e de preservar a saúde dos 
trabalhadores e de terceiros; 
VII - manter rigorosas condições de higiene, observada a legislação vigente; 
VIII - manter os equipamentos de transporte de produtos em perfeito estado de 
conservação, higiene e segurança, de acordo com os graus de risco envolvidos e 
dentro dos padrões estabelecidos para o fim a que se propõem; 
VIX - manter pessoal qualificado e em número suficiente para o manuseio, o ar-
mazenamento e o transporte correto do produto e para o atendimento adequado 
ao usuário do serviço e do produto; 
X - fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual e treinamen-
to adequado, de acordo com o produto a ser manuseado, transportado e disposto 
ou com o serviço a ser prestado, nos termos da legislação vigente; 
XI - fornecer ao usuário do serviço e do produto as informações necessárias para 
sua utilização adequada e para a preservação de sua saúde; 
XII - manter controle e registro de medicamentos sob controle especial utilizados 
em seus procedimentos, de acordo com norma especial vigente; 
XIII - observar o disposto nas normas legais e regulamentares referentes a produ-
tos sujeitos ao controle sanitário, estabelecimentos de saúde e estabelecimentos 
de interesse à saúde.
Art. 48 São documentos obrigatórios dos estabelecimentos sujeitos ao controle 
sanitário, conforme o caso: 
I - Alvará Sanitário, exigível dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, 
expedido pelo órgão sanitário competente, com validade de 1 (um) ano a partir 
da data de sua expedição, renovável por períodos iguais e sucessivos, devendo sua 
renovação ser requerida 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua vigência; 
II - Certificado de Vistoria Sanitária, exigível dos veículos de transporte de produ-
tos sujeitos ao controle sanitário, expedido pelo órgão sanitário competente, com 
validade de 1 (um) ano a partir da data de sua expedição, renovável por períodos 
iguais e sucessivos, devendo sua renovação ser requerida 120 (cento e vinte) dias 
antes do término de sua vigência;
III - Autorização de Funcionamento e Autorização Especial ou documentos que 
venham a substituí-los, exigíveis dos estabelecimentos sujeitos ao controle sani-
tário regulamentados em legislação pertinente, pelo órgão competente da saúde 
pública; 
IV - Projeto Arquitetônico aprovado pela vigilância sanitária exigíveis dos estabe-
lecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelecido em legislação 
pertinente; 
V- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, exigíveis dos esta-
belecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelecido em legislação 
pertinente; 
VI - Caderneta de Inspeção Sanitária autenticada, exigível de todos os estabeleci-
mentos sujeitos ao controle sanitário, expedido pelo órgão sanitário competente. 
§1º Os documentos previstos nos incisos I, II e VI desse artigo deverão ficar expos-
tos em local visível dentro do estabelecimento e serem apresentados sempre que 
exigidos pela autoridade sanitária competente.
§2º Da Caderneta de Inspeção Sanitária constará todas as infrações cometidas 
pelos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, além de outras observações 
de interesse da autoridade sanitária competente, possuindo validade legal todas 
as afirmações nela contidas.
Art. 49 São deveres dos estabelecimentos de saúde: 
I - descartar ou submeter à limpeza, à desinfecção ou à esterilização adequada os 
utensílios, os instrumentos e as roupas sujeitos a contato com o usuário; 
II - manter utensílios, instrumentos e roupas em número condizente com o de 
pessoas atendidas; 
III - submeter à limpeza e desinfecção adequadas os equipamentos e as instala-
ções físicas sujeitos a contato com o usuário; 
IV - submeter à limpeza e descontaminação adequadas os equipamentos e as 
instalações físicas sujeitos a contato com produtos perigosos; 
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V - manter sistema de renovação de ar filtrado em ambiente fechado não climati-
zado;
VI – observar os requisitos legais acerca da disposição final de resíduos de saúde.
Art. 50 Os estabelecimentos de saúde que prestam serviços de internação deverão 
manter comissão e serviço de controle de infecção hospitalar, cuja implantação, 
composição e eventuais alterações deverão ser comunicadas à autoridade sanitária 
municipal competente. 
§1º Controle de infecção hospitalar é o programa e as ações desenvolvidas, deli-
beradas e sistematicamente executadas com vistas à redução da incidência e da 
gravidade dessas infecções. 
§2º A ocorrência de caso de infecção hospitalar deverá ser notificada pelo respon-
sável técnico do estabelecimento à autoridade sanitária competente, de acordo 
com a legislação pertinente. 
§3º Incluem-se no disposto neste artigo os estabelecimentos onde se realizam 
procedimentos ambulatoriais que possam disseminar infecções. 
Art. 51 Os estabelecimentos de saúde de que trata o art. 32 desta Lei Complemen-
tar, funcionarão com a presença do responsável técnico ou de seu substituto legal. 
§1º Os estabelecimentos de interesse da saúde elencados no art. 33 desta Lei 
Complementar serão obrigados a funcionar com a presença do responsável técni-
co ou de seu substituto legal, caso estabelecido em normas legais e regulamenta-
res que dispõem sobre o assunto. 
§2º A presença do responsável técnico ou de seu substituto legal é obrigatória 
durante o horário definido conforme respectivo Conselho Profissional. 
§3º O nome do responsável técnico e seu número de inscrição profissional serão 
mencionados nas placas indicadas, nos anúncios ou nas propagandas dos estabe-
lecimentos, quando couber. 
Seção II
Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário
Art. 52 São sujeitos ao controle sanitário os produtos de interesse da saúde, com-
preendidos todas as etapas e processos da produção à utilização e à disposição 
final de resíduos e efluentes.
Art. 53 Produto de interesse da saúde compreende o bem de consumo que direta 
ou indiretamente se relacione com a saúde. 
Parágrafo único. São produtos de interesse da saúde aqueles relacionados pelo 
inciso I do art. 33 desta Lei Complementar. 
CAPÍTULO III
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Art. 54 As ações de vigilância epidemiológica abrangem o conjunto de atividades 
que proporcionam o conhecimento, a detecção, análise e divulgação de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e cole-
tiva, com a finalidade de adotar, recomendar e avaliar medidas de prevenção e de 
controle das doenças e agravos à saúde. 
Art. 55 Constituem ações de vigilância epidemiológica: 
I - estimular a notificação compulsória de agravos, doenças e fatores de risco 
relevantes; 
II - emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde; 
III - fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças;
IV - viabilizar a implementação do sistema de vigilância epidemiológica e coorde-
nar sua execução, definindo o fluxo de informações, para contínua elaboração e 
análise de indicadores; 
V – realizar investigações, inquéritos e outros estudos epidemiológicos, bem como 
planejamento, programação e avaliação das medidas para controle de doenças e 
de situações de agravos à saúde; 
VI - avaliar as situações epidemiológicas e definir ações específicas para cada 
região; 
VII - submeter em parceria com a Vigilância Sanitária, ainda que preventivamente, 
baseado nos resultados da investigação ou de levantamento epidemiológico, o 
eventual responsável pela introdução ou propagação de doença à realização de 
exames, internação, quarentena ou outras medidas que se fizerem necessárias; 
VIII – colaborar na elaboração, com base nas programações municipais, plano de 
necessidade e cronograma de distribuição de suprimentos, de quimioterápicos, 
vacinas, insumos para diagnósticos e soros, mantendo-os em quantidade e condi-
ções de estocagem adequadas; 
IX - adotar, em articulação com outros órgãos, procedimentos de rotina e estra-
tégias de campanhas para vacinação da população contra doenças imunopreve-
níveis; 
X - promover a qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento das 
atividades de vigilância epidemiológica; 
XI - apoiar os hospitais na implantação de ações que criem condições adequadas 
à execução dos serviços de vigilância epidemiológica, incluída a criação Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica Hospitalar; 
XII - executar as ações de vigilância epidemiológica desencadeadas a partir das 

notificações realizadas; 
XIII - consolidar os dados provenientes das fontes notificadoras, por meio do 
processamento dos Sistemas de Informação em Saúde e divulgar as informações e 
análises epidemiológicas. 
Art. 56 As doenças e agravos de notificação compulsória, no âmbito do Município, 
serão definidas mediante normas técnicas específicas, em consonância com o 
estabelecido nas normas legais e regulamentares vigentes. 
Art. 57 Serão notificados compulsoriamente os casos suspeitos ou confirmados 
de: 
I - doenças que requeiram medidas de isolamento ou quarentena, de acordo com 
o Regulamento Sanitário Internacional; 
II - doenças e agravos de notificação compulsória previstos pelo Ministério da 
Saúde; 
III - doenças e agravos de notificação compulsória constantes em relação elabora-
da e atualizada, periodicamente, pela Secretaria de Estado da Saúde; 
IV - doenças e agravos de notificação compulsória constantes em relação elabora-
da e atualizada, periodicamente, pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 58 Ficam obrigados a notificar, à autoridade sanitária local competente, a 
ocorrência de casos suspeitos ou confirmados de doenças mencionadas no art. 44 
desta Lei Complementar: 
I - o médico chamado para prestar cuidados ao doente, mesmo que não assuma a 
direção do tratamento;
II – os responsáveis por estabelecimentos de assistência à saúde em que o doente 
receba atendimento; 
III - os responsáveis por laboratórios que executem exames microbiológicos, 
sorológicos, anatomopatológicos ou radiológicos, para diagnóstico de doença 
transmissível; 
IV - o farmacêutico, veterinário, dentista, enfermeiro e demais profissionais de 
saúde que tomem conhecimento; 
V - o responsável por estabelecimento de ensino, creche, local de trabalho ou 
habitação coletiva onde se encontre o doente; 
VI - o responsável pelo serviço de verificação de óbitos e pelo instituto médico-
legal; 
VII - o responsável por qualquer meio de transporte utilizado pelo doente; 
VIII - população em geral. 
§1º O Cartório de Registro Civil disponibilizará a primeira via das declarações de 
óbitos, ou documento hábil que o substitua, ocorridos no Município.
§2º É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local competente a 
ocorrência, confirmada ou suspeita, de caso de doença transmissível de notifica-
ção compulsória e agravos à saúde. 
§3º As doenças e agravos referidos no "caput", que dependem de confirmação 
diagnóstica, devem ter a confirmação da suspeita notificada, após a realização 
dos exames complementares, conforme norma técnica específica. 
Art. 59 A notificação compulsória de casos de doenças e agravos tem caráter 
sigiloso, obrigando-se a autoridade sanitária competente a mantê-lo. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, em caso de grande risco à comunidade, por 
ato devidamente motivado da autoridade sanitária competente, a identificação do 
paciente fora do âmbito médico-sanitário poderá ser feita, independentemente de 
sua anuência ou de seu responsável, exigindo-se apenas seu aviso prévio. 
Art. 60 É responsabilidade da autoridade sanitária competente realizar a investi-
gação epidemiológica dos casos notificados, para a elucidação do diagnóstico, 
adoção de medidas pertinentes e avaliação do comportamento da doença ou do 
agravo à saúde. 
§1º A autoridade sanitária competente poderá, sempre que julgar oportuno, 
visando à proteção da saúde pública e do meio ambiente, exigir e realizar investi-
gação, inquérito e levantamento epidemiológico de indivíduos, grupos populacio-
nais e ambientes determinados. 
§2º Quando houver indicação e for julgada conveniente, a autoridade sanitária 
competente exigirá a coleta de material para exames complementares.
Art. 61 Em decorrência dos resultados parciais ou finais da investigação, do 
inquérito ou de outros estudos epidemiológicos, a autoridade sanitária compe-
tente adotará medidas imediatas para o controle da doença, no que concerne a 
indivíduos, grupos populacionais e ambiente. 
Art. 62 Cabe aos estabelecimentos de assistência à saúde manterem atualizadas 
suas informações cadastrais junto aos órgãos de vigilância em saúde. 
Art. 63 Os estabelecimentos de assistência à saúde e os estabelecimentos de 
natureza agropecuária, industrial, comercial e os profissionais de saúde, quando 
solicitados, deverão fornecer, à direção municipal do sistema de saúde e ao órgão 
competente da vigilância em saúde, informações na forma solicitada, bem como 
prestar depoimentos. 
Art. 64 Os estabelecimentos de assistência à saúde devem manter, de forma orga-
nizada e sistematizada:
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I - a identificação dos pacientes; 
II - os registros e dados de exames clínicos e complementares; 
III – o registro dos procedimentos realizados;
IV – o registro da terapêutica adotada; 
V – o registro da evolução do quadro e das condições de alta; 
VI – o registro da emissão de declarações de óbito e nascimento. 
§1º A guarda da documentação acima mencionada dar-se-á nos prazos estabeleci-
dos em normas legais e regulamentares. 
§2º No caso de encerramento de suas atividades, cabe ao estabelecimento de as-
sistência à saúde designar, junto à autoridade sanitária competente, o depositário 
fiel para a guarda da documentação, durante o tempo previsto por normas legais 
e regulamentares, a ser disponibilizada quando solicitada. 
Seção I
Da Imunização
Art. 65 A Secretaria Municipal de Saúde, observadas as normas e recomendações 
pertinentes, é responsável pela coordenação e execução dos programas de imuni-
zação de interesse da saúde pública. 
Parágrafo único. A relação das vacinas de caráter obrigatório no Município, com 
respectivos esquemas, procedimentos e materiais necessários para este fim deverá 
ser regulamentada por norma técnica, em consonância com a legislação federal e 
estadual e com a especificidade epidemiológica do Município. 
Art. 66 A vacinação obrigatória será de responsabilidade imediata da rede de ser-
viços de saúde, que atuará junto à população, residente ou em trânsito, em áreas 
geográficas ou contíguas, de modo a assegurar uma cobertura integral. 
Art. 67 É dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória, assim como 
os menores sob sua guarda ou responsabilidade. 
Parágrafo único Só deve ser dispensada da vacinação obrigatória a pessoa que 
apresentar contra-indicação explícita de aplicação da vacina. 
Art. 68 O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações deve ser comprovado 
mediante atestado da vacinação emitido pelos serviços de saúde públicos ou 
privados que aplicarem as vacinas. 
Art. 69 Os atestados de vacinação obrigatória não podem ser retidos por qualquer 
pessoa física ou jurídica. 
Art. 70 A autoridade sanitária competente deverá regulamentar, em norma técni-
ca, o funcionamento dos estabelecimentos de vacinação e o fluxo de informações. 
Art. 71 As vacinas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS são gratuitas, 
na rede pública e conveniada, assim como os atestados que comprovem sua 
aplicação. 
Art. 72 Todo estabelecimento de assistência à saúde que desenvolva atividades de 
imunização, independentemente de sua natureza jurídica e forma de gerencia-
mento, é obrigado a enviar, mensalmente, à Secretaria Municipal de Saúde, o 
número de doses aplicadas por mês, o tipo de imunobiológico aplicado e a faixa 
etária. 
Parágrafo único. Os estabelecimentos mencionados no caput deverão notificar à 
Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação em 
conformidade com as normas legais e regulamentares. 
Art. 73 É obrigatória a comprovação atualizada da imunização nos seguintes 
casos: 
I - matrícula em creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e univer-
sidade; 
II - recebimento de benefícios sociais concedidos pelo governo; 
III - contratação trabalhista pelas instituições públicas e privadas; 
IV - profissionais dos estabelecimentos de assistência à saúde e de estabelecimen-
tos de interesse à saúde que pratiquem qualquer tipo de procedimento invasivo.
Parágrafo único. Deverá ser concedido prazo de 30 (trinta) dias para a apresenta-
ção do atestado de vacinação, nos casos em que ocorrer a inexistência deste ou 
quando for apresentado de forma desatualizada.
Art. 74 O estabelecimento deverá comercializar e aplicar somente imunobiológicos 
registrados no Ministério da Saúde, respeitando as condições de armazenamento 
e os prazos de validade indicados pelo fabricante, além de comprovar a origem 
destes, mediante a apresentação das notas fiscais e do laudo de certificado de 
qualidade expedido pelo laboratório produtor do imunobiológico. 
Art. 75 Os estabelecimentos que comercializem ou apliquem imunobiológicos 
responderão pela qualidade e segurança das imunizações realizadas sob sua res-
ponsabilidade e pelos possíveis eventos adversos delas decorrentes. 
Art. 76 Os estabelecimentos que comercializem ou apliquem imunobiológicos 
deverão: 
I - dispor de pessoal habilitado; 
II - possuir instalações físicas e equipamentos adequados para as atividades, 
garantindo a perfeita conservação dos produtos e o bom desenvolvimento das 
atividades de vacinação; 
III - manter equipamentos exclusivos para conservação dos imunobiológicos; 

IV - monitorar e registrar diariamente a temperatura dos equipamentos destinados 
ao armazenamento de imunobiológicos; 
V - manter prontuário individual, com registro de todos os imunobiológicos apli-
cados, acessível aos usuários e disponível às autoridades sanitárias; 
VI - manter, no estabelecimento, acessíveis a todos os funcionários, cópias atuali-
zadas das normas legais e regulamentares; 
VII - aplicar as vacinas não constantes do Calendário de Vacinação Oficial somente 
mediante prescrição médica; 
VIII - manter registro de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipa-
mentos em uso. 
Parágrafo único. Os estabelecimentos privados deverão afixar, em local visível ao 
usuário, o Calendário de Vacinação Oficial, com a indicação, em destaque, de que 
as vacinas nele constantes são administradas gratuitamente nos serviços públicos 
de saúde. 
Art. 77 Os estabelecimentos deverão realizar o descarte seguro de agulhas, serin-
gas e demais produtos utilizados nas atividades de vacinação, de acordo com as 
normas específicas do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 
Art. 78 Os estabelecimentos privados de vacinação, que pretendam realizar, 
em caráter excepcional, a aplicação de vacinas fora do endereço constante da 
autorização sanitária, poderão ser autorizados pelo órgão de vigilância sanitária, 
que deverá avaliar e aprovar, dentre outros aspectos, as condições de transporte e 
conservação das vacinas. 
Art. 79 Os estabelecimentos que comercializem ou apliquem vacinas só poderão 
funcionar com assistência de Responsável Técnico legalmente habilitado. 
CAPÍTULO IV
DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
Art. 80 A Vigilância em Saúde Ambiental compreende o conjunto de ações e 
serviços prestados por órgãos e entidades públicas e privadas relativos à vigilância 
ambiental, para o conhecimento e a detecção ou a prevenção de qualquer mudan-
ça nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana. 
Art. 81 Vigilância em Saúde Ambiental possui a finalidade de recomendar e adotar 
medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle de fatores de 
riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde.. 
Art. 82 O SUS municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, integra o 
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. 
Parágrafo único. É atribuição do SUS municipal, em conjunto com os demais 
órgãos municipais, estaduais e federais competentes, fiscalizar e controlar as 
agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana. 
Art. 83 Compete ao SUS municipal controlar e executar atividades de vigilância em 
saúde ambiental relacionadas com:
I – água para consumo direto ou indireto humano; 
II – ar; 
III – solo; 
IV – contaminantes ambientais e substâncias químicas; 
V – desastres naturais; 
VI – acidentes com produtos perigosos;
VII – fatores físicos; 
Parágrafo único. A atuação do SUS municipal no sistema de vigilância em saúde 
ambiental dar-se-á atendendo a regulamentação desta Lei Complementar. 
Art. 84 As desconformidades relativas à saúde ambiental e ao saneamento urba-
no, tais como esgotamento sanitário, criação de animais e outras serão apuradas 
pelos órgãos executores competentes. 
Parágrafo único. Caso as ações dos órgãos executores competentes sejam insatis-
fatórias na resolução das desconformidades mencionadas no caput, estes poderão 
encaminhar o processo administrativo devidamente instruído à Vigilância Sanitária 
para a adoção, se necessário, das ações cabíveis. 
Seção I
Da Saúde e Saneamento Ambiental
Art. 85 Saneamento é o conjunto de ações, serviços e obras que visam garantir a 
salubridade ambiental por meio de: 
I - abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de potabilida-
de e em quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto; 
II - coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotamentos sanitários; 
III - coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos resíduos sólidos, 
líquidos e gasosos; 
IV - coleta e disposição ambientalmente adequadas dos resíduos provenientes do 
tratamento de água e do tratamento de esgotamentos sanitários;
V - drenagem de águas pluviais; 
VI - controle de animais vetores, hospedeiros, reservatórios e sinantrópicos. 
Art. 86 As medidas de saneamento constituem dever do Poder Público, da comu-
nidade e do indivíduo.
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Art. 87 A Secretaria Municipal de Saúde, no que lhe couber, participará da 
formulação das políticas de saneamento urbano e ambiental, bem como de sua 
execução.
Parágrafo único. Estão sujeitos a orientação e à fiscalização da autoridade sanitá-
ria competente os serviços de saneamento, inclusive o de abastecimento de água 
e o de remoção de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. 
Art. 88 O esgotamento sanitário e lançamento de demais resíduos e efluentes 
produzidos pelos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário não poderão 
colocar em risco a saúde da população nem agredir o meio ambiente, obedecidas 
as normas legais e regulamentares. 
Art. 89 O órgão ou entidade de prestação de serviço de abastecimento de água 
e tratamento de efluentes fornecerá, periodicamente, à Secretaria Municipal de 
Saúde relatórios do controle da qualidade da água, que deverão ser avaliados 
segundo as normas vigentes. 
Art. 90 O órgão competente da saúde pública municipal acompanhará a qualida-
de do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e exigirá medi-
das de correção do concessionário, quando detectar a existência de anormalidades 
ou falhas que representem risco à saúde ou ao meio ambiente. 
Art. 91 Os projetos de sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgotos 
destinados a fins públicos ou não, deverão ser elaborados de acordo com as nor-
mas baixadas pelo órgão técnico competente. 
Art. 92 Nos projetos de obras e sistemas de abastecimentos de água deverão 
ser obedecidos os seguintes princípios gerais, além das exigências contidas nas 
Normas Técnicas Especiais: 
I - o aproveitamento será feito em manancial adequado (de superfície ou subterrâ-
neo) e a água, após o tratamento, obedecerá a padrões estabelecidos para o tipo 
de consumo; 
II - toda água natural ou tratada contida em reservatórios, casas de bombas, 
poços de sucção ou outras estruturas, ficará suficientemente protegida contra 
respingos, infiltrações ou vazamentos e do contato com agentes animados, de 
qualquer espécie, devendo tais partes ser construídas com material à prova de 
percolação e as aberturas de inspeção, dotadas de dispositivos que impeçam a 
entrada de líquidos estranhos; 
III - à água de distribuição, será adicionado, obrigatoriamente, um teor convenien-
te de cloro ou seus compostos, para fins de desinfecção ou de prevenção contra 
eventuais contaminações, utilizando-se, para esse fim, equipamento apropriado; 
IV - as tubulações, suas juntas e peças especiais, serão de tipo e material aprovado 
pelo órgão competente (ABNT), tendo em vista conservar inalteradas as caracterís-
ticas da água transportada. 
Art. 93 As galerias de águas pluviais deverão ser mantidas limpas e em bom 
estado de funcionamento, sendo vedado o escoamento de águas pluviais pelos 
condutos de esgoto sanitário e o escoamento de esgoto sanitário pelas galerias de 
água pluvial. 
§1º Toda drenagem a ser executada à montante da captação de um sistema 
público de abastecimento de água não poderá ser feita sem a prévia autorização 
do órgão competente. 
§2º Ficam todos os proprietários de imóveis obrigados a executarem as obras 
necessárias a evitar o empoçamento das águas pluviais caídas sobre superfície 
livre do terreno, não sendo permitida, em hipótese alguma, sua drenagem à rede 
coletora de esgotos. 
§3º O piso das áreas, passeios e porões serão uniformes, sem depressões e com 
declividade necessária ao escoamento das águas, sendo as sarjetas dispostas de 
forma a não reterem água em seu percurso. 
Art. 94 As residências, estabelecimentos comerciais e industriais deverão sempre 
que o serviço local não tiver condições para proporcionar o devido atendimento 
através de suas redes, possuir sistema de abastecimento de água e esgotos. 
Art. 95 Desde que não haja rede pública coletora de esgotos, todas as edificações 
ficam obrigadas a fazer uso de fossas sépticas para tratamento de esgotos, com 
destino final adequado dos efluentes, devendo o órgão competente indicar outras 
medidas a serem executadas. 
Parágrafo único. Quando for utilizada fossa séptica para tratamento do esgoto, 
será obrigatória sua manutenção em perfeito estado de conservação e funciona-
mento, através de sua limpeza sistemática. 
Art. 96 Todos os prédios residenciais, comerciais, industriais ou instalações em 
logradouros públicos, localizados em áreas servidas por sistema de abastecimento 
de água e coleta de esgotos, serão obrigados a fazer as respectivas ligações à 
rede pública de abastecimento de água e à rede coletora de efluentes existentes, 
aterrando poços ou fossas existentes ou outros tipos de lançamento.
§1º Constitui obrigação do proprietário do imóvel à execução de instalações 
domiciliares adequadas, de água potável e de remoção de esgotos, cabendo ao 
ocupante do imóvel zelar pela conservação. 
§2º Toda ligação clandestina de esgoto doméstico ou de outra procedência feita 

à galeria de águas pluviais ou córregos, deverá ser desconectada e ligada à rede 
pública coletiva. 
§3º É expressamente proibida a comunicação de tubulações de água com fossas, 
ramais de esgoto, poços advertentes, poços de visita e caixas de inspeção. 
Art. 97 É vedado o lançamento direto ou indireto de esgotos sanitários e de águas 
residuais em vias públicas, bem como o lançamento direto ou indireto de águas 
pluviais em canalizações de esgotos sanitários.
Parágrafo único. O lançamento de águas residuais em água receptora, só será 
tolerado após tratamento, a fim que os característicos físico-químicos e biológicos 
não prejudiquem a saúde, ecologia e composição das águas e desde que atenda 
aos padrões estabelecidos pela legislação específica. 
Art. 98 As fossas sépticas, quando existentes, deverão satisfazer, no mínimo, às 
seguintes condições: 
I - receber todos os dejetos domésticos ou qualquer outro dejeto de caráter 
semelhante; 
II - não receber águas pluviais, nem despejos industriais que prejudiquem seu 
funcionamento; 
III - ter capacidade adequada ao número de pessoas a atender; 
IV - ter facilidade de acesso, necessidade periódica de remoção do lodo digerido 
ou sucção de dejetos; 
V - ser construída com material de qualidade e estanqueidade adequada ao fim a 
que se destina; 
VI - não observância de odores desagradáveis, presença de insetos e outros incon-
venientes;
VII - não haja poluição ou contaminação do solo nem de água, capaz de afetar a 
saúde de pessoas ou animais, direta ou indiretamente. 
Art. 99 Todo edifício será abastecido de água potável em quantidade suficiente ao 
fim a que se destina e dotado de dispositivos adequados a conduzir e a receber 
resíduos sólidos e líquidos.
Art. 100 O sistema de abastecimento domiciliar de água e o escoamento das 
águas residuais deverão ser feitos de acordo com os regulamentos dos órgãos 
competentes e das normas da ABNT. 
Art. 101 Os reservatórios de água terão as superfícies lisas, impermeáveis e resis-
tentes, não podendo ser revestidos de material sujeito à contaminação.
Parágrafo único. Os reservatórios serão limpos periodicamente, conforme legisla-
ção específica vigente ou sempre que a autoridade o exigir. 
Art. 102 Será permitida a abertura de poços ou o aproveitamento de fontes, desde 
que devidamente outorgados, para fornecedores de água potável onde não existir 
sistema de abastecimento de água, desde que satisfeitas as seguintes condições 
higiênicas, reguladas por Normas Técnicas Especiais: 
I - os poços devem ficar situados em nível superior ao das fontes de contamina-
ção; 
II - não será permitida a abertura de poços a um distancia inferior a 15m (quinze 
metros) de focos de contaminação; 
III - todo poço escavado será convenientemente protegido de contaminação e 
deverão possuir: 
a) paredes impermeabilizadas até em 3m(três metros) de profundidade, no 
mínimo; 
b) tampa de concreto; 
c) bomba elétrica ou manual, para extração da água; 
d) dispositivo que impeça a contaminação por águas residuais; 
e) calçada de cimento com caimento adequado. 
Art. 103 A autoridade sanitária competente no que lhe couber participará de regu-
lamentação dos traçados e zoneamento de áreas urbanas e rurais.
Art. 104 As indústrias a se instalarem no Município ficam obrigadas a submeter à 
autoridade competente, para prévio conhecimento e aprovação, o plano do lança-
mento de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, visando evitar os inconvenientes ou 
prejuízos da poluição e contaminação de águas receptoras, de áreas territoriais e 
da atmosfera. 
§1º Para efeito do disposto neste artigo, as indústrias mencionarão no plano a 
linha completa de sua produção, com esquema do fluxo das matérias-primas 
beneficiadas e respectivos produtos, subprodutos e resíduos, para cada operação, 
registrada a quantidade, a qualidade, a natureza e a composição de um e de 
outros e o consumo de água na indústria. 
§2º As indústrias já instaladas no Município ficam obrigadas a promover as medi-
das necessárias no sentido de corrigir os inconvenientes e prejuízos da população 
e da contaminação de águas receptoras de áreas territoriais e da atmosfera.
§3º Sempre que a autoridade sanitária competente verificar a existência de anor-
malidade ou falha de abastecimento de água, capaz de oferecer perigo à saúde, 
comunicará o fato aos responsáveis, para imediatas medidas corretivas. 
Art. 105 Nas regiões periféricas e zonas rurais poderão ser tomadas outras medi-
das pelo órgão competente cuja finalidade é orientar as obras de abastecimento 
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de água, no interesse da saúde pública.
Art. 106 É proibida a armazenagem de água em barris, tinas e recipientes similares 
que prejudiquem sua potabilidade e propicie o acúmulo de água estagnada.
Seção II
Dos Resíduos Sólidos Domiciliares e De Serviços de Saúde
Art. 107 As pessoas físicas e jurídicas deverão cumprir as normas estabelecidas 
pelo órgão competente no tocante à disposição, licenciamento, acondicionamen-
to, coleta e destino final do lixo, que se processarão em condições que não afetem 
a estética, nem tragam malefícios à saúde e bem- estar da população, sendo 
expressamente proibido: 
I - utilizar o lixo in natura para alimentação de animais;
II - incinerar lixo ao ar livre;
III - lançar o lixo em água de superfície; 
IV - acumular, nas habitações e em terrenos a eles pertencentes, ou terrenos 
vazios, resíduos ou qualquer outro material que contribua para a proliferação das 
larvas de moscas e de outros insetos e animais daninhos; 
V – utilizar restos de alimentos e lavagem provenientes de estabelecimentos hospi-
talares e congêneres; 
VI - colocar os sacos de lixo diretamente sobre o solo. 
Art. 108 Constitui responsabilidade do Poder Público;
I – assegurar a adequada prestação dos diversos serviços de limpeza urbana, 
garantindo a manutenção de sistema de coleta, tratamento e destinação final do 
lixo domiciliar e de logradouros públicos;
II- assegurar, através de ações de controle e fiscalização, que a coleta, transporte, 
e disposição final dos resíduos sólidos especiais, a serem executados sob a respon-
sabilidade dos produtores desses resíduos, não venham comprometer a qualidade 
ambiental;
Art. 109 O órgão credenciado pelo Poder Público para efetuar os serviços de coleta 
de lixo comum e hospitalar observará a política específica de coleta e destinação, 
bem como os demais requisitos das normas legais e regulamentares. 
Art. 110 A coleta e o transporte de lixo serão feitos em veículos contendo dispo-
sitivos que impeçam, durante o trajeto, a queda de partículas e chorume nas vias 
públicas. 
Art. 111 O pessoal encarregado da coleta, transporte e destino final do lixo, usará 
equipamento aprovado pelo órgão competente, com o objetivo de prevenir conta-
minação ou acidente. 
Art. 112 Sempre que necessário, o órgão de saúde pública poderá realizar exames 
sanitários dos produtos industrializados, provenientes do lixo e estabelecer condi-
ções para sua utilização.
Art. 113 O lixo será acondicionado em recipientes padronizados pelo órgão 
competente. 
Art. 114 Qualquer queima de resíduos sólidos (lixo) deverá ser feita em incinerador 
adequado e o procedimento da combustão deverá evitar a dispersão de poluen-
tes, ficando tal operação subordinada às prescrições das Normas Técnicas Espe-
ciais, além de obedecer à legislação que regulamenta o licenciamento ambiental. 
Art.115 É proibido acúmulo de resíduos sólidos domésticos e de serviços de saúde 
ou de materiais que propiciem a instalação e a proliferação de roedores e outros 
animais sinantrópicos, bem como a contaminação ambiental, nos termos da 
legislação vigente. 
Art. 116 O lixo séptico será acondicionado, coletado e transportado, de acordo 
com as especificações da ABNT e deverá seguir as normas gerais de estabelecimen-
tos médicos, odontológicos, farmacêuticos e congêneres. 
Art. 117 Cabe ao Poder Público regulamentar o plano municipal de manejo 
ambiental de resíduos domiciliares e de resíduos de serviços de saúde, segundo as 
normas legais vigentes, incluindo: 
I – a priorização das ações de coleta seletiva dos resíduos passíveis de reaprovei-
tamento; 
II – a obrigatoriedade da coleta seletiva dos resíduos não degradáveis ou perigo-
sos; 
III – a obrigatoriedade, nos estabelecimentos e serviços de saúde de segrega-
ção dos resíduos perigosos no local de origem, nos termos da legislação e com 
orientação das autoridades competentes, sob a responsabilidade do gerador dos 
resíduos; 
IV – a definição do fluxo interno, do acondicionamento, do armazenamento e da 
coleta dos resíduos sólidos e as Normas Técnicas Especiais vigentes; 
V – o estabelecimento do reaproveitamento de materiais oriundos dos resíduos 
sólidos domésticos e de esgoto sanitário, obedecendo à legislação vigente, às 
especificações e às normas do órgão competente; 
VI – a proibição de se agregarem materiais e resíduos tóxicos a materiais e resídu-
os inertes para uso que possa afetar a saúde humana e o ambiente. 
Seção III
Da Saúde das Habitações

Art. 118 As habitações e construções em geral obedecerão aos requisitos de higie-
ne do trabalho, indispensáveis para a proteção da saúde. 
§1º Os projetos de construção de imóveis, destinados a qualquer fim, deverão 
prover os requisitos de que trata este artigo. 
§2º O usuário do imóvel é o responsável pela sua manutenção higiênica. 
§3º Sempre que as deficiências das condições higiênicas, pela sua natureza, não 
forem de responsabilidade do usuário ou do Poder Público, sê-lo-ão do proprietá-
rio.
Art. 119 Os bens imóveis públicos e privados obedecerão aos requisitos de higiene 
indispensáveis à proteção da saúde. 
Seção IV
Da Vigilância do Meio-ambiente
Art. 120 Para efeito desta Lei Complementar, denomina-se poluente do ar 
qualquer substância ou mistura de substância, nos estados sólidos, líquidos ou 
gasosos, que direta ou indiretamente seja dispersa no ar atmosférico.
Art. 121 Denomina-se poluição atmosférica a alteração da composição ou das pro-
priedades do ar atmosférico produzido pela descarga de poluentes ou de outras 
substâncias, de maneira a torná-lo: 
I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 
II - inconveniente ao bem-estar público;
III - danoso aos materiais, à vida animal e vegetal; 
IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e das atividades nor-
mais da comunidade. 
Art. 122 Estão submetidos a esta Lei Complementar e às Normas Técnicas Espe-
ciais os estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários, públicos e priva-
dos, as atividades de transporte por veículos automotores e correlatos, operações 
mecânicas de máquinas fixas e móveis, temporárias ou permanentes, qualquer 
que seja o campo de operação e finalidade a que produzam e tendam a produzir a 
poluição do ar atmosférico. 
Art. 123 Os responsáveis pelas atividades de qualquer natureza que estejam po-
luindo o ar atmosférico são obrigados a tomar as medidas adequadas para evitar 
a poluição e seus efeitos, subordinando-se às exigências desta Lei Complementar 
e das Normas Técnicas Especiais, inclusive com o reaproveitamento de eventuais 
resíduos. 
Art. 124 A autoridade competente deverá aprovar os projetos de destino final de 
resíduos, inspecionando a sua execução, operação e manutenção. 
§1º O solo poderá ser utilizado para destino final de resíduos sólidos (lixo), desde 
que sua disposição seja feita por meio de aterros sanitários, que deverão ter uma 
camada de, no mínimo, 0,30 cm (trinta centímetros) de terra solta, sobreposta. 
§2º Na execução e operação de aterros sanitários deverão ser tomadas medidas 
visando à proteção do lençol de água subterrâneo, no tocante à contaminação 
das águas, a juízo da autoridade competente.
§3º A disposição no solo de resíduos sólidos (lixo) e líquidos que contenham subs-
tâncias tóxicas, venenosas, radioativas, inflamáveis, explosivas ou incomodas, só 
será permitida após aprovação prévia pela autoridade competente e da execução 
das medidas por ela determinadas.
Seção V
Da Produção de Sons e Ruídos Incômodos
Art. 125 É proibido perturbar o bem-estar público ou particular com sons e ruídos 
de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma e desde que ultrapassem os 
níveis máximos de intensidade permitidos pela legislação vigente. 
Art. 126 Enquanto não forem fixados os níveis máximos a que se refere o art. 
112 desta Lei Complementar, a intensidade de som ou ruído atenderá às normas 
da ABNT e será medida em termos de pressão sonora, por aparelho usualmente 
designado Medidor de Intensidade de Som, expressos, os resultados, em decibéis 
(dB). 
CAPÍTULO V
DO CONTROLE DE ZOONOSES
Seção I
Disposições Gerais
Art.127 Os serviços de controle de zoonoses do Município serão estruturados 
segundo os princípios do SUS e obedecerão às seguintes diretrizes: 
I - definição e utilização dos critérios epidemiológicos para a organização dos 
serviços de controle e diagnóstico de zoonoses; 
II - desenvolvimento de ações específicas de prevenção e controle das zoonoses e 
enfermidades transmitidas por vetores, animais reservatórios e sinantrópicos que 
serão exercidas em articulação e integração com os diversos setores da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Art.128 Compete aos serviços de controle de zoonoses: 
I - planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar, avaliar e executar as 
ações de controle de zoonoses; 
II - analisar o comportamento das zoonoses, das doenças ou dos agravos causa-
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dos por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico e a projeção de 
tendências de forma a subsidiar o planejamento estratégico; 
III - analisar o impacto das ações desenvolvidas, das metodologias empregadas e 
das tecnologias incorporadas; 
IV - promover a capacitação dos recursos humanos, em parceria com os setores 
responsáveis; 
V – executar, em parceria com universidades e centros de pesquisas, o desenvolvi-
mento de pesquisas em áreas de incidência de zoonoses; 
VI - integrar-se de forma dinâmica com o sistema de informações do SUS; 
VII - implementar laboratórios de apoio às ações de controle de zoonoses; 
VIII - incentivar e orientar a organização das atividades de controle de zoonoses, 
garantindo fácil acesso da população aos serviços e às informações; 
IX – executar o Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos 
em parceria com universidades, estabelecimentos veterinários, organizações 
não-governamentais de proteção animal e com a iniciativa privada, conforme 
regulamento da Secretaria Municipal de Saúde. 
Art.129 São obrigados a notificar a ocorrência de zoonoses à Secretaria Municipal 
de Saúde: 
I – o veterinário que tomar conhecimento do caso; 
II - o laboratório que tiver estabelecido o diagnóstico; 
III - o serviço de assistência à saúde que prestar o atendimento à pessoa acometi-
da por zoonoses; 
IV - qualquer serviço de assistência médico-veterinária; 
V - qualquer pessoa que tiver sido agredida por animal doente ou suspeito, ou 
tiver sido acometida de doença transmitida por animal; 
VI – outras pessoas e estabelecimentos, conforme dispuserem as normas legais ou 
regulamentares. 
Art.130 É vedado o uso de medicamentos e imunobiológicos sem comprovada 
eficácia no tratamento de zoonoses, que contraponham recomendação do Minis-
tério da Saúde. 
Seção II
Da Responsabilidade dos Proprietários de Imóveis
Art.131 Os proprietários, locatários, ocupantes ou administradores de imóveis 
são obrigados a conservar, em perfeito estado de asseio, as edificações, quintais, 
pátios e terrenos, além de adotarem as medidas destinadas a impedir o apareci-
mento e a proliferação de animais sinantrópicos, ficando obrigados à execução de 
medidas e providências determinadas pelas autoridades sanitárias. 
Art. 132 É vedado o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, entulhos, restos de 
alimentos, água servida e/ou empoçada, mato ou qualquer outra condição que 
propicie alimentação, criatório ou abrigo de animais sinantrópicos. 
Parágrafo único. Os proprietários ou responsáveis por construções, edifícios ou 
terrenos, quaisquer que sejam as suas finalidades, deverão adotar as medidas 
indicadas pelas autoridades sanitárias, no sentido de mantê-los livres de roedores 
e de animais prejudiciais à saúde e ao bem-estar do homem. 
Art. 133 Os proprietários, locatários, ocupantes ou administradores de imóveis 
deverão proceder à limpeza e desinfecção periódicas de:
I – piscinas ou similares, devendo a limpeza e a desinfecção serem efetuadas de 
acordo com prazo previsto em norma regulamentar; 
II - reservatórios de água, os quais deverão permanecer completamente tampados, 
devendo a limpeza e a desinfecção serem efetuadas a cada 6 (seis meses), ou 
conforme estiver disposto em norma regulamentar.
Parágrafo único. A limpeza e a desinfecção atenderão ao prazo previsto neste 
artigo, salvo disposição em contrário, além de atender ao disposto nas normas 
legais e regulamentares. 
Art. 134 Sempre que se verificar a existência de doenças e agravos à saúde com 
potencial de disseminação, de forma a apresentar risco ou ameaça à saúde pública 
será realizado o ingresso forçado em imóveis particulares, por ato administrativo, 
nos casos de recusa, abandono ou de ausência do proprietário ou responsável, 
bem como os estabelecimentos comerciais e industriais. 
Parágrafo único. O procedimento de ingresso forçado conforme o caput será regu-
lamentado em ato normativo, especificando as condições legais que garantam os 
direitos individuais. 
Seção III
Da Criação de Animais
Art. 135 Não será permitida a criação ou conservação de animais vivos, que pela 
sua espécie ou quantidade sejam causa de insalubridade ou incômodos, conforme 
disposto em normas regulamentares.
Parágrafo único. As entidades técnico-científicas, de ensino e os estabelecimentos 
industriais, desde que devidamente aprovados e autorizados pela autoridade 
sanitária competente, poderão promover a criação e conservação de animais vivos. 
Art. 136 A criação, alojamento e manutenção de mais de 5 (cinco) animais, 
no total, das espécies canina e felina com idade superior a 90 (noventa) dias, 

somente poderá funcionar após vistoria técnica efetuada pelo Inspetor de Saúde, 
sendo avaliadas as condições locais do alojamento quanto à higiene, ao espaço 
disponível para os animais e ao tratamento a eles dispensados, visando à liberação 
mediante Relatório de Inspeção.
Parágrafo único. No caso da criação de que trata o caput deste artigo ocorrer 
com finalidade econômica, também será verificado o atendimento às diretrizes 
ambientais exigidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo - LPOUS e restrições quanto 
à localização.
Art. 137 Nas residências particulares, a criação, alojamento e manutenção de 
aves para fins de consumo próprio, seja de ovos ou de carne terá sua capacidade 
determinada pelo Inspetor de Saúde, que considerará as condições locais quanto 
à higiene, a adequação das instalações, o espaço disponível para as aves e o tra-
tamento a elas dispensado, obedecendo às especificações e as normas do órgão 
competente da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 138 É vedada a criação e a manutenção de animais ungulados em área 
urbana.
§1º Entende-se por animais ungulados, para efeito desta Lei Complementar, os 
mamíferos que possuam dedos ou pés revestidos por cascos; 
§2º Fica excluído da proibição contida no caput deste artigo, o emprego de ani-
mais no ensino e na pesquisa, nas atividades militares, nas feiras de exposição, nas 
atividades desportivas, cívicas, zooterápicas, organizadas por órgãos, empresas e 
associações devidamente legalizadas, em conformidade com as normas técnicas 
pertinentes. 
§3º Ficam também excluídos da proibição a que se refere o caput os animais 
utilizados em veículos de tração animal, devidamente registrados no órgão 
público competente, vedada, em qualquer caso, a utilização de animais feridos, 
enfraquecidos ou doentes. 
§4º Todos os animais a que se refere este artigo deverão ser mantidos com saúde 
e segurança por seus proprietários, não sendo permitidos maus tratos ou a ocor-
rência de situações que coloquem em risco a integridade física dos seres humanos 
e de outros animais, conforme disposto em legislação pertinente. 
Art. 139 Ficam proibidas, em todo o território do Município, as apresentações 
de espetáculos circenses ou similares que tenham como atrativo a exibição de 
animais de qualquer espécie.
Parágrafo único. Os animais referidos no caput deste artigo compreendem todo 
ser irracional quadrúpede ou bípede, doméstico ou selvagem.
Art. 140 A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com outros órgãos, regula-
mentará os projetos sociais envolvendo animais de trabalho. 
Art. 141 Todo local destinado à criação, à manutenção, à hospedagem, ao ades-
tramento e à reprodução de animais deverá adequar-se às condições higiênico-
sanitárias e às normas legais e regulamentares pertinentes. 
Art. 142 Toda criação de animais com finalidade comercial caracteriza a existência 
de criatório, independentemente do total de animais existentes, devendo o 
proprietário solicitar a autorização do órgão competente da Secretaria Municipal 
de Saúde, além de submeter seu estabelecimento às demais exigências legais e 
regulamentares. 
Art. 143 O trânsito de animais nos logradouros públicos só será permitido quando 
estes forem vacinados, registrados e estiverem acompanhados e devidamente 
atrelados, de forma a possibilitar o total controle e contenção do animal. 
Art. 144 A criação em cativeiro e o controle da população de animais silvestres 
obedecerão à legislação pertinente. 
Seção IV
Da Responsabilidade do Proprietário de Animais
Art. 145 Os atos danosos cometidos por animal são da inteira responsabilidade de 
seu proprietário, salvo se decorrentes de violação de propriedade.
Parágrafo único Quando o ato danoso for cometido por animal sob a guarda 
de preposto, estender-se-á a este a responsabilidade de que trata o caput deste 
artigo. 
Art. 146 Fica o proprietário de animal doméstico obrigado a: 
I – registrar e mantê-lo permanentemente imunizado contra as doenças no órgão 
competente da Secretaria Municipal de Saúde ou em estabelecimentos veteriná-
rios credenciados pela mesma, segundo dispuserem as normas regulamentares; 
II - mantê-lo permanentemente em perfeitas condições sanitárias e de saúde, com-
patíveis com a preservação da saúde coletiva e a prevenção de doenças; 
III - adotar todas as providências pertinentes à remoção de dejetos por ele produ-
zido, sendo vedado o lançamento em vias públicas ou seu depósito a céu aberto; 
IV - acatar as medidas de saúde decorrentes das determinações das autoridades 
sanitárias que visem à preservação e à manutenção da saúde e à prevenção de 
doenças transmissíveis e sua disseminação; 
V – mantê-lo alojado em locais onde fique impossibilitado de fugir, agredir pesso-
as ou outros animais. 
§1º É de responsabilidade do proprietário ou preposto manter o animal dentro 
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dos limites do domicílio, visando ao seu bem-estar e à promoção da qualidade de 
vida de todos que com ele convivem.
§2º É de responsabilidade do proprietário do animal ou preposto permitir, sempre 
que necessário, a visita técnica e inspeção pelo Técnico da Zoonoses e pelo Inspe-
tor de Saúde, respectivamente, das dependências do alojamento, das condições 
de saúde e das condições sanitárias do animal sob sua guarda.
§3º A visita técnica e inspeção a que se refere o §2º deste artigo incluem a coleta 
de material para execução de provas sorológicas e a realização do controle quími-
co necessário.
§4º Nos casos de confirmação sorológica ou suspeitos de alguma zoonose, estes 
serão recolhidos e/ou eutanasiados conforme laudo médico- veterinário. 
§5º Cabe ao proprietário ou preposto, no caso de morte do animal, a disposição 
adequada do cadáver em conformidade com as normas legais e regulamentares. 
§6º É vedada a permanência de animal em estabelecimento sujeito ao controle 
sanitário, salvo nos casos previstos em lei. 
§7º É de responsabilidade do proprietário ou preposto o controle reprodutivo dos 
seus animais. 
Art. 147 É proibido, conforme dispuserem as normas regulamentares, causar 
maus-tratos em animais. 
Parágrafo único. Consideram-se maus-tratos em animais: 
I – submetê-los a qualquer prática que cause ferimentos, golpes ou morte; 
II – mantê-los sem abrigo, em lugares impróprios onde fiquem privados de ar ou 
luz solar, bem como sem alimentação adequada e água; 
III – obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças ou castigá-los, 
ainda que para aprendizagem e/ou adestramento; 
IV – transportá-los em veículos ou gaiolas inadequadas ao seu bem-estar; 
V – utilizá-los em rituais religiosos ou em lutas entre animais da mesma espécie ou 
de espécies diferentes; 
VI – sacrificá-los com métodos não-humanitários; 
VII – soltá-los ou abandoná-los em vias ou logradouros públicos. 
Art. 148 Em caso de comprovação de que o animal seja portador de zoonose que 
coloque em risco a saúde da população, é vedado ao proprietário removê-lo de 
seu domicílio até que sejam ultimadas as medidas sanitárias pertinentes. 
Art. 149 São proibidos a alimentação, o alojamento e a comercialização de 
animais nas vias e logradouros públicos, cuja fiscalização compete ao órgão de 
controle urbano. Ver interface com Posturas.
Seção V
Da Educação para Posse Responsável
Art. 150 A Secretaria Municipal de Saúde deverá promover um programa de 
educação continuada de conscientização da população a respeito da posse 
responsável de animal doméstico, podendo para tanto, contar com parcerias 
com entidades de proteção animal e outras organizações governamentais e não-
governamentais, universidades, empresas públicas e/ou privadas, nacionais ou 
internacionais e entidades de classe ligadas aos médico-veterinários.
Art. 151 Os responsáveis pelas atividades de qualquer natureza que estejam po-
luindo o ar atmosférico são obrigados a tomar as medidas adequadas para evitar 
a poluição e seus efeitos, subordinando-se às exigências desta Lei Complementar 
e das Normas Técnicas Especiais, inclusive com o reaproveitamento de eventuais 
resíduos.
Art. 152 A Secretaria Municipal de Saúde facilitará a divulgação da posse respon-
sável junto às escolas públicas e privadas, unidades de saúde e estabelecimentos 
veterinários, por meio de material educativo.
Art. 153 O material educativo a que se refere o art. 139 desta Lei Complementar 
deverá conter, entre outras informações, orientações sobre: 
I - responsabilidade do proprietário em relação aos seus animais; 
II - importância da vacinação e vermifugação de cão e gato; 
III – informações sobre as principais zoonoses; 
IV - cuidados e forma de lidar com o animal; 
V - problemas decorrentes do número de animais domésticos e importância do 
controle da natalidade; 
VI – incentivo e informações sobre esterilização; 
VII – legislação: 
VIII – ilegalidade e/ou inadequação da manutenção de animais silvestres como 
animais de estimação. 
Art. 154 A Secretaria Municipal de Saúde incentivará o estabelecimento veteriná-
rio, a entidade de classe ligada ao médico-veterinário e as entidades protetoras 
dos animais a atuarem como centros de divulgação e informação sobre a proprie-
dade responsável de animal doméstico. 
Seção VI
Da Apreensão e Destinação dos Animais
Art. 155 É proibida a permanência de animais soltos, nas ruas e em logradouros 
públicos, ou em locais de livre acesso à população. 

Art.156 É proibido o passeio de cães, nas vias públicas e logradouros, exceto com 
o uso adequado de coleira e guia, conduzidos por pessoas com idade, força sufi-
ciente e que demonstrem domínio para controlar os movimentos do animal. 
Art.157 Os cães mordedores e bravios somente poderão sair às ruas devidamente 
amordaçados. 
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição prevista no caput deste artigo os 
animais devidamente atrelados e acompanhados, comprovadamente vacinados e 
que não ofereçam risco à segurança das pessoas, bem como aqueles relacionados 
a projetos ambientais regulamentados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 158 Todo animal doméstico, espécies canina e felina, encontrado solto nos 
logradouros públicos, com exceção dos mencionados no Parágrafo único do art. 
144 desta Lei Complementar, poderá ser apreendido e recolhido ao órgão compe-
tente da Secretaria Municipal de Saúde. 
§1º O animal poderá ser restituído ao legítimo proprietário ou seu representante 
legal, após preenchimento do expediente próprio de identificação e pagamento 
das respectivas taxas de acordo com a legislação vigente;
§2º Todos os animais apreendidos deverão ser mantidos em recintos higienizados, 
com proteção contra intempéries naturais, alimentação adequada e separados 
por sexo e espécie e assistido por Médico Veterinário e pessoal preparado par tal 
função;
§3º O prazo a que se refere o §2º deste artigo, contado do dia da apreensão do 
animal, excluindo-se o dia de começo e incluindo-se o do vencimento, será de 3 
(três) dias úteis, no caso de pequenos animais; 
§4º Os animais apreendidos nas vias e logradouros públicos, quando não 
resgatados no órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde, nos prazos 
estabelecidos no §3º deste artigo, terão a sua destinação obedecendo às seguintes 
prioridades: 
a) adoção por pessoas físicas ou jurídicas, após exame negativo para leishmaniose 
visceral, identificação e registro, vacinação contra raiva e esterilização, mediante 
recolhimento das taxas devidas e atendimento das normas legais e regulamenta-
res e assinatura de termo de compromisso de posse responsável; 
b) doação para as entidades de ensino e pesquisa, desde que seja obedecida 
rigorosamente à legislação municipal, estadual e federal vigente; 
c) eutanásia dos animais portadores de zoonoses incuráveis e de risco para a 
saúde humana, dos que apresentam prognóstico desfavorável e risco à segurança 
pública; 
§5º Se a eutanásia for necessária, deverá ser feita por médico-veterinário, com 
administração prévia de anestésico e por método rápido e indolor ao animal, con-
forme disposto na Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV 
nº 714/2002 ou outra que venha substituí-la. 
§6º Nos casos de animais portadores de doenças ou ferimentos considerados 
graves, com prognóstico desfavorável, caberá ao médico-veterinário do Centro de 
Controle de Zoonoses, após avaliação clínica, decidir o seu destino, ainda que não 
decorridos os prazos estipulados no §3º deste artigo. 
Art. 159 O proprietário do animal suspeito de raiva deverá submetê-lo à obser-
vação, isolamento, alimentação adequada e cuidado em local aprovado pelo 
responsável pelo controle de zoonoses, ou nas instalações do órgão competente 
da Secretaria Municipal de Saúde, durante 10 (dez) dias, na forma determinada 
por laudo fornecido pelo médico-veterinário. 
§1º Na hipótese dos cães referidos no caput deste artigo serem caracterizados 
como irrestritos e estejam sem proprietário, deverão ser tais animais capturados e 
encaminhados para o isolamento no Centro de Controle de Zoonoses, no período. 
Findo o período, o animal será eutanasiado e seu cérebro encaminhado para o 
diagnóstico laboratorial de raiva.
§2º Após este período, estando o animal liberado do risco de transmissão da 
raiva, deverá ser resgatado pelo seu proprietário nos termos do art. 145 desta Lei 
Complementar. 
§3º Caracterizado o abandono do animal nas instalações do órgão competente da 
Secretaria Municipal de Saúde, fica o proprietário sujeito às penalidades previstas 
nesta Lei Complementar. 
Art. 160 O cadáver do animal falecido ou submetido à eutanásia nas instalações 
do órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde será destinado a local 
previamente estabelecido pelo serviço de limpeza urbana, devidamente acondicio-
nado, atendidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
CAPÍTULO VI
DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
Art.161 Entende-se por ações de vigilância em saúde do trabalhador um conjunto 
de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância sanitária e epide-
miológica e ambiental à promoção, à proteção, à recuperação e à reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos dos ambientes, 
das condições e dos processos de trabalho, da manutenção ou incorporação de 
tecnologias potencialmente nocivas à saúde e, ainda, das condições de produção, 
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extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, 
produtos, máquinas e equipamentos. 
Art.162 A saúde do trabalhador deverá ser resguardada nas relações sociais que se 
estabeleçam em qualquer atividade envolvendo trabalhadores, sob qualquer tipo 
de vínculo, sem prejuízos para a sua saúde, integridade física e mental. 
Art.163 O SUS municipal atuará para garantir a saúde do trabalhador em todos os 
ambientes de trabalho, independentemente da forma de inserção no mercado de 
trabalho e do vínculo trabalhista estabelecido, observados os princípios e diretrizes 
de universalidade, integralidade, equidade, descentralização com regionalização, 
hierarquização e participação da comunidade. 
Parágrafo único. O disposto nesta Lei Complementar com relação à saúde do tra-
balhador aplica-se às atividades de natureza urbana e rural executadas por empre-
sas e órgãos públicos, empresas privadas, sociedades civis, fundações, instituições 
e aos integrantes do terceiro setor, bem como aos trabalhadores autônomos, 
avulsos, em regime de economia familiar, cooperativados e informais. 
Art.164 Compete ao SUS, no âmbito municipal, em conformidade com a legisla-
ção vigente e de acordo com a sua competência legal:
I - executar ações de vigilância em saúde do trabalhador; 
II - responsabilizar-se pelo planejamento e pela hierarquização de suas ações, 
organizando-as em seu território a partir da identificação de problemas e priorida-
des para intervenção nos ambientes que resultem em impacto coletivo, tendo por 
diretrizes:
a) compatibilização dos territórios de atuação;
b) integração com o planejamento da Atenção à Saúde;
c) planejamento e programação das ações com a utilização de metodologias 
que favoreçam a integração dos componentes da vigilância em saúde;
d)  monitoramento e avaliação integrada;
III - adotar, preferencialmente, critérios epidemiológicos para definição de priori-
dades na alocação de recursos e na orientação das ações de saúde do trabalhador; 
IV - Implantar o gerenciamento do Sistema Informatizado em Saúde do Trabalha-
dor, para orientação das ações de sua competência;
V - articular com outros municípios quando da identificação de problemas e priori-
dades comuns relacionados à saúde do trabalhador;
VI - articular a vigilância em saúde do trabalhador com os demais componentes da 
vigilância em saúde: vigilância epidemiológica, promoção da saúde, vigilância da 
situação de saúde, vigilância em saúde ambiental e vigilância sanitária.
VII - fomentar e executar programas de desenvolvimento de recursos humanos 
para atuarem nas situações de riscos à saúde relacionados ao trabalho, incluindo 
os riscos advindos das atividades produtivas domiciliares;
VIII - promover a execução do diagnóstico e tratamento nos casos suspeitos ou 
confirmados de agravos relacionados ao trabalho - acidentes e doenças relaciona-
dos ao trabalho;
IX - elaborar normas técnicas relativas à saúde do trabalhador que levem em 
consideração o ambiente e a organização do trabalho em parcerias intrasetoriais 
e intersetoriais; 
X - estimular e participar, no âmbito de sua competência, de estudos, pesquisa, 
análise, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde do trabalha-
dor;
XI - informar à sociedade, em especial os trabalhadores, empregadores e sindi-
catos sobre os riscos e agravos à saúde relacionados ao trabalho, respeitados os 
preceitos éticos; 
XII - promover a articulação de atores e políticas sociais no planejamento e execu-
ção de ações intersetoriais em saúde do trabalhador, na busca da integralidade.
Art.165 O desenvolvimento e os resultados das ações de vigilância em saúde 
do trabalhador, sobretudo as inspeções sanitárias dos processos produtivos nos 
ambientes de trabalho, deverão tornar-se públicos, visando assegurar a trans-
parência na condução dos processos administrativos, regulamentados nesta Lei 
Complementar. 
Art.166 O reconhecimento e a priorização dos problemas de saúde do traba-
lhador, objeto da vigilância, devem ser feitos com a participação da população, 
dos trabalhadores e de outros setores do governo, particularmente os das áreas 
sociais, por meio de um processo de territorialização. 
Art.167 A organização do trabalho deve adequar-se às condições psicofisiológi-
cas e ergonômicas dos trabalhadores, tendo em vista as possíveis repercussões 
negativas sobre a saúde, quer diretamente por meio dos fatores que a caracteri-
zam, quer pela potencialização dos riscos de natureza física, química, biológica e 
psicossocial presentes no processo de trabalho. 
Art.168 São obrigações dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, sem 
prejuízos de outros estabelecidos na legislação em vigor: 
I – manter os diversos agentes ambientais de risco à saúde do trabalhador dentro 
dos critérios estabelecidos em normas legais e regulamentares ou reconhecidos 
como cientificamente válidos;

II - dar conhecimento à população residente na área de impacto da empresa dos 
riscos decorrentes do processo produtivo, bem como das recomendações e das 
medidas adotadas para sua eliminação e controle;
III - garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos ambientes de 
trabalho e a sua permanência pelo tempo que se fizer necessário, a qualquer dia 
e horário, fornecendo informações e os dados solicitados para o desenvolvimento 
de suas atividades, estudos e pesquisas;
IV - comunicar imediatamente à autoridade sanitária a ocorrência de situações de 
risco grave ou iminente no ambiente de trabalho, no âmbito de cada estabele-
cimento sujeito ao controle sanitário cuja avaliação deverá incluir as seguintes 
etapas:
a) antecipação e reconhecimento dos riscos; 
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 
d) identificação dos grupos de trabalhadores de maior e menor risco;
e) identificação de casos, agrupamentos de casos, co-trabalhadores e locais de 
trabalho; 
f) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 
g) monitoramento da exposição aos riscos;
h) registro e divulgação dos dados. 
V - realizar estudos e pesquisas que visem a eliminar e controlar situações de risco 
no ambiente de trabalho e a esclarecer os trabalhadores sobre elas;
VI - permitir aos representantes de trabalhadores o acompanhamento da vigilân-
cia nos ambientes de trabalho;
VII - fornecer aos trabalhadores, aos seus representantes e às autoridades sani-
tárias informações escritas sobre os diferentes produtos e insumos utilizados no 
processo produtivo, com especificação precisa das características, da composição 
e dos riscos que representam para a saúde e meio ambiente, bem com as medidas 
preventivas cabíveis;
VIII - assegurar postos de trabalho compatíveis com suas limitações aos reabilita-
dos de acidentes e doenças relacionados com o trabalho,
IX - capacitar e treinar os trabalhadores quanto à identificação e prevenção dos 
riscos presentes nos ambientes de trabalho, a correta execução das medidas de 
segurança e a utilização adequada dos equipamentos de proteção coletiva e 
individual, estando os comprovantes da realização da capacitação e treinamento à 
disposição das autoridades sanitárias;
X - fornecer aos trabalhadores treinamento sobre procedimentos em situações de 
risco ou críticas;
XI - fornecer aos trabalhadores, com possibilidade de exposição a agentes bioló-
gicos, as medidas de proteção adequadas, bem como as medidas de controle que 
minimizem a exposição aos agentes e vigilância dos trabalhadores potencialmente 
expostos.
Art.169 São obrigações dos trabalhadores:
I - cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde, higiene e seguran-
ça dirigidas ao trabalhador e às ordens de serviço expedidas pelo estabelecimento 
sujeito ao controle sanitário;
II - fazer o uso adequado de dispositivos de proteção;
III - colaborar com a empresa nas ações para a manutenção da saúde, higiene e 
segurança no trabalho;
IV - submeter-se aos exames médicos de natureza ocupacional. 
Art.170 As administrações públicas, diretas ou indiretas, inclusive as fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público adotarão as normas relativas à saúde e 
segurança dos trabalhadores como critério definitivo para contratação de serviços 
e obras. 
§1º Os editais de licitação devem fazer constar as normas de saúde e segurança 
dos trabalhadores que devem ser cumpridas pelo prestador do serviço e obras. 
§2º O descumprimento de qualquer cláusula contratual, no que tange às normas 
de saúde e segurança dos trabalhadores, poderá implicar a suspensão do paga-
mento das faturas, desde a data da constatação da irregularidade até a correção 
das mesmas, sem prejuízo da cobrança de outras penalidades. 
Art.171 Em situação de risco grave e iminente no local de trabalho, assegurar ao 
trabalhador a interrupção da atividade, da máquina ou equipamento e embargo 
da obra, sem prejuízos de quaisquer direitos, até a eliminação do risco. 
Parágrafo único. Considera-se risco grave e iminente toda condição ambiental de 
trabalho que possa causar acidente do trabalho ou doença profissional com lesão 
grave à integridade física do trabalhador. 
Art.172 A eliminação ou redução dos riscos ambientais nos locais de trabalho, 
assim como os de natureza operacional e ergonômica, devem obedecer à seguinte 
hierarquia: 
I – medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 
prejudiciais à saúde; 
II – medidas que previnam a liberação de agentes ambientais no local de trabalho; 
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III – medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambien-
te de trabalho; 
IV - medidas de caráter administrativas e relativas à organização do trabalho; 
V – utilização de equipamentos de proteção individuais, os quais somente serão 
admitidos nas seguintes situações: 
a) nas emergências; 
b) nos casos específicos em que for a única possibilidade de proteção;
c) dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação das medidas de 
proteção coletiva. 
Art. 173 Os acidentes de trabalho e as doenças a este relacionadas são de notifica-
ção compulsória. 
Art. 174 As notificações ao SUS municipal deverão ser feitas através de documen-
to próprio (Fichas de Notificação e Investigação de Agravos Relacionados ao Traba-
lho), ou outro que venha a substituí-lo, conforme legislação vigente, e repassadas 
para a Unidade de Saúde, pessoalmente ou via postal com aviso de recebimento.
Parágrafo único. São obrigados a notificar: 
I - o empregador; 
II – o sindicato ou a representação dos trabalhadores; 
III - o estabelecimento de assistência à saúde público ou privado que atender o 
adoecido ou acidentado do trabalho;
IV – o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT ou 
similar;
V - o trabalhador vitimado pela doença ou acidente do trabalho. 
Art. 175 É dever dos órgãos públicos que executam ações de saúde do trabalha-
dor:
I - considerar o conhecimento do trabalhador como tecnicamente fundamental 
para o levantamento dos riscos e danos causados à sua saúde;
II - exigir dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário as medidas de 
correção no ambiente de trabalho, de acordo com o definido no art. 159 desta Lei 
Complementar; 
III - exigir que nas instalações de novos empreendimentos, produtos e serviços 
sujeitos ao controle sanitário, no Município, sejam dadas as autoridades sanitárias 
que compõem a vigilância em saúde do trabalhador, informações a respeito da 
antecipação, a prevenção de situações de riscos desde o início das operações, bem 
como do controle dos efeitos da transferência territorial de tecnologias;
IV - assegurar em negociações de projetos estratégicos, a inclusão de critérios 
de saúde do trabalhador como: avaliação de impacto epidemiológico, desenvol-
vimento sustentável e desenvolvimento de tecnologias alternativas para micro e 
pequenas empresas. 
V – priorizar a formação em Saúde do Trabalhador. 
Art. 176 A autoridade sanitária municipal competente determinará o cumprimen-
to da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprova as Normas Regula-
mentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, ou outra que venha 
a substituí-la, bem como imporá as penas previstas na legislação municipal, sem 
prejuízo da cobrança das penalidades por outros órgãos competentes federais ou 
estaduais. 
§1º Em caráter complementar ou na ausência de norma técnica específica, a 
autoridade sanitária competente poderá adotar normas, preceitos e recomenda-
ções de organismos nacionais e internacionais referentes à proteção da saúde do 
trabalhador. 
§2º Para efeito de cumprimento desta Lei Complementar será conferido, pelo 
Secretário Municipal de Saúde, o título de autoridade sanitária aos servidores 
que atuam nas ações vigilância em saúde do trabalhador, lotados na Saúde do 
Trabalhador. 
Art.177 As autoridades da Vigilância em Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitá-
ria, Vigilância Epidemiológica e Vigilância em Saúde Ambiental, de inspeção do 
trabalho e de outros órgãos de fiscalização deverão requerer o apoio umas das 
outras, no âmbito das competências de cada uma, sempre que as condições exis-
tentes nos locais de trabalho exigir a atuação conjunta, priorizando-se o trabalho 
cooperativo e integrado de todas as áreas envolvidas com a saúde do trabalhador. 
CAPÍTULO VII
DO SANGUE, DOS HEMOCOMPONENTES E DOS HEMODERIVADOS
Art. 178 Compete ao SUS municipal, no que se refere à política de sangue, he-
mocomponentes e hemoderivados, nas esferas federal, estadual e municipal, de 
forma articulada e de acordo com sua competência legal e normativa: 
I - disciplinar a atividade industrial e a normalização de todas as etapas de obten-
ção, processamento e utilização do sangue, seus componentes e hemoderivados; 
II - criar e estimular condições para doação voluntária de sangue; 
III - coibir a comercialização de sangue, hemocomponentes e hemoderivados; 
IV - incentivar a organização da rede de instituições públicas e privadas responsá-
veis pelo suprimento da demanda de sangue, hemocomponentes e hemoderiva-

dos; 
V - realizar o atendimento a portadores de coagulopatias e hemogloginopatias; 
VI - controlar a qualidade dos produtos e fiscalizar as atividades exercidas pelos 
serviços públicos ou privados; 
VII - promover pesquisas, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos 
humanos para suprir as necessidades da área. 
Art. 179 Compete à Secretaria Municipal de Saúde:
I - viabilizar os meios para garantir a disponibilidade de sangue, hemocomponen-
tes e hemoderivados na quantidade e qualidade exigidas pelos padrões definidos 
na legislação e nas normas de saúde pública do País; 
II - supervisionar, controlar e fiscalizar as atividades de hematologia e hemoterapia 
no Município; 
III - cadastrar e licenciar, para seu funcionamento, os serviços executores de ativi-
dades hemoterápicas; 
IV - organizar, de forma hierarquizada e descentralizada, a rede de atendimento 
aos usuários do sistema municipal de saúde; 
V - garantir a existência de profissional técnico responsável em todas as unidades 
públicas e privadas de atendimento; 
VI - controlar e fiscalizar os estabelecimentos públicos e privados que coletarem, 
produzirem, distribuírem ou utilizarem sangue, hemocomponentes e hemoderiva-
dos em seus procedimentos e funcionamento; 
VII - controlar as doações e transfusões de sangue nos estabelecimentos de saúde 
por meio de sistemas de controle hemoterápico; 
VIII - fiscalizar os serviços de hematologia e hemoterapia, observada a exigência 
de: 
a) testes e exames de sangue realizados a partir de procedimentos descritos em 
manuais operacionais padronizados e validados, que contenham normas de 
controle de qualidade para pessoal, equipamentos, materiais, técnicas sorológicas 
e imunoematológicas e reagentes; 
b) existência de registros de procedimentos realizados e das reações transfusionais 
ocorridas que lhe forem informados, bem como dos procedimentos adotados; 
c) estoque de sangue e hemocomponentes feitos separadamente de produtos 
potencialmente contaminantes; 
d) estocagem adequada de unidades coletadas e testada; 
e) destinação segura para bolsas com sorologia sabidamente reagente; 
f) realização dos exames sorológicos previstos pelo Ministério da Saúde em cada 
bolsa de sangue coletada, com registro e arquivamento dos resultados; 
g) confirmação da reatividade e da especificidade dos reagentes por meio de, pelo 
menos, um controle positivo e um controle negativo; 
h) uso de materiais descartáveis e atóxicos em todas as fases do processo, desde a 
obtenção dos hemocomponentes até sua utilização; 
i) cuidados com a segurança dos usuários e funcionários, no que se refere a sua 
exposição a materiais com riscos biológicos de contaminação; 
j) procedimentos seguros de descarte dos materiais; 
k) condições adequadas do ambiente físico. 
IX - controlar os estabelecimentos hemoterápicos, por meio da fiscalização e da 
avaliação de amostras sorológicas, da investigação epidemiológica de casos de 
doenças transmissíveis por sangue e de sistemas de avaliação baseados em cruza-
mentos de dados referentes a doações e transfusões realizadas no Município; 
X - garantir o cumprimento das normas e dos regulamentos das políticas de san-
gue do Ministério da Saúde. 
CAPÍTULO VIII
VETADO
Art. 180 VETADO
Art. 181 VETADO
I – VETADO
II - VETADO
III - VETADO
IV – VETADO
Art. 182 VETADO
I -  VETADO
II -  VETADO
III -  VETADO
IV -  VETADO
V -  VETADO
VI -  VETADO
VII -  VETADO
VIII -  VETADO
IX -  VETADO
CAPÍTULO IX
VETADO
Art.183 VETADO
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Parágrafo único VETADO
Art. 184 VETADO
Art.185 VETADO
SEÇÃO I
VETADO
Art. 186 VETADO
Parágrafo único VETADO
Art. 187 VETADO
Art 188 O VETADO
I -  VETADO
II -  VETADO
III -  VETADO
IV -  VETADO
V -  VETADO
VI -  VETADO
VII -  VETADO
Art. 189 VETADO
Art. 190 VETADO
Art. 191 VETADO
Art. 192 VETADO
Art. 193 VETADO
Art. 194 VETADO
CAPITULO X
VETADO
SEÇÃO I
VETADO
Art. 195 VETADO
I – VETADO
II- VETADO
III- VETADO
IV- VETADO
V- VETADO
VI- VETADO
SEÇÃO II
VETADO
Art.196 VETADO
I- VETADO
II- VETADO
Art.197 VETADO
I- VETADO
II- VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
V – VETADO
VI – VETADO
Parágrafo único. VETADO
Art. 198 VETADO
SEÇÃO III
VETADO
Art. 199 VETADO
I – VETADO
II – VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
V – VETADO
VI – VETADO
VII – VETADO
VIII – VETADO
IX – VETADO
X – VETADO
XI – VETADO
XII – VETADO
XIII – VETADO
XIV – VETADO
Parágrafo único VETADO
Art. 200 VETADO
I – VETADO
II – VETADO
Art. 201 VETADO
Art. 202 VETADO
Parágrafo único VETADO
Art. 203 VETADO

Art. 204 VETADO
Art. 205 VETADO
Art. 206 VETADO
Seção IV
VETADO
Art. 207 VETADO
I - VETADO
II – VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
V – VETADO
VI – VETADO
VII – VETADO
VIII – VETADO
IX – VETADO
X – VETADO
XI – VETADO
Art. 208 VETADO
Seção V
VETADO
Art. 209 VETADO
Parágrafo único VETADO
Art. 210 VETADO
Art. 211 VETADO
Parágrafo único VETADO
I – VETADO
II – VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
V – VETADO
VI – VETADO
VIII – VETADO
IX – VETADO
X – VETADO
XI – VETADO
XII – VETADO
Art. 212 VETADO
I – VETADO
II – VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
V – VETADO
VI – VETADO
VII – VETADO
VIII – VETADO
Art. 213 VETADO
Parágrafo único VETADO
I – VETADO
II – VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
V – VETADO
VI - VETADO
Art. 214 VETADO
§1º VETADO
Art. 215 VETADO
Art. 216 VETADO
Art. 217 VETADO
Art. 218 VETADO
Art. 219 VETADO
Art. 220 VETADO
§1º VETADO
§2º VETADO
§3º VETADO
Art. 221 VETADO
Seção VI
VETADO
Art. 222 VETADO
Art. 223 VETADO
Art. 224 VETADO
I – VETADO
II – VETADO
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Art. 225 VETADO
Art. 226 VETADO
Art. 227 VETADO
Art. 228 VETADO
Art. 229 VETADO
I – VETADO
II – VETADO
III – VETADO
Seção VII
VETADO
Art. 230 VETADO
Art. 231 VETADO
I – VETADO
II– VETADO
III – VETADO
IV – VETADO
V – VETADO
VI – VETADO
VII – VETADO
Art. 232 VETADO
Art. 233 VETADO
Art. 234 VETADO
Art. 235 VETADO
Seção VIII
VETADO
Art. 236 VETADO
Art. 237 VETADO
I -  VETADO
II -  VETADO
III -  VETADO
IV -  VETADO
V -  VETADO
VI -  VETADO
VII -  VETADO
VIII -  VETADO
IX -  VETADO
X -  VETADO
XI -  VETADO
Seção IX
VETADO
Art. 238 VETADO
I -  VETADO
II -  VETADO
III -  VETADO
IV -  VETADO
V -  VETADO
Art. 239 VETADO
Art. 240 VETADO
§1º VETADO
§2º VETADO
Art. 241 VETADO
I -  VETADO
II -  VETADO
III -  VETADO
IV -  VETADO
V -  VETADO
VI -  VETADO
VII -  VETADO
VIII -  VETADO
IX -  VETADO
Parágrafo único VETADO
Art. 242 VETADO
Art. 243 VETADO
Art. 244 VETADO
TÍTULO III
DAS ANÁLISES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 245 Entende-se por Análise Prévia aquela realizada sobre o produto sujeito 
ao controle sanitário, a fim de verificar a possibilidade do mesmo ser objeto de 
registro ou notificado. 
Art. 246 Entende-se por Análise de Controle aquela realizada pelo Laboratório de 

Bromatologia da Prefeitura Municipal de Contagem ou por laboratório creden-
ciado/habilitado pelo Ministério da Saúde, efetuada sobre o produto sujeito ao 
controle sanitário, após o registro ou notificação do produto, mediante a sua en-
trega ao consumo e servirá para comprovar a sua conformidade com o respectivo 
padrão de identidade e qualidade. 
Art. 247 Entende-se por Análise Fiscal aquela realizada pelo Laboratório de Bro-
matologia da Prefeitura Municipal de Contagem ou por laboratório credenciado/
habilitado pelo Ministério da Saúde, efetuada sobre o produto sujeito ao controle 
sanitário, em caráter de rotina, para apuração de infração ou para verificação de 
sua conformidade com os dispositivos legais sanitários em vigor e será efetuada 
pelo Inspetor de Saúde. 
Art. 248 Excetuadas as disposições em contrário, a análise prévia e de controle 
serão precedidas da comprovação do pagamento das taxas. 
Art. 249 Entende-se por Laboratório Oficial o órgão técnico específico de caráter 
público destinado à análise de produto sujeito ao controle sanitário.
Art. 250 O Inspetor de Saúde realizará a coleta de amostras de produto sujeito ao 
controle sanitário, para efeito de análises de forma programada ou eventual. 
§1º O Laboratório de Bromatologia da Prefeitura Municipal de Contagem é o 
laboratório de referência do Sistema Municipal de Vigilância Sanitária. 
§2º As análises previstas nesta Lei Complementar serão executadas pelo laborató-
rio de que trata o §1º deste artigo ou outro laboratório, credenciado ou habilitado 
pelo Ministério da Saúde, atendendo determinação da autoridade sanitária 
competente. 
§3º Na impossibilidade técnica do laboratório oficial ou do laboratório creden-
ciado ou habilitado pelo Ministério da Saúde em realizar os ensaios necessários, 
poderá a amostra ser encaminhada a outro laboratório competente habilitado ou 
credenciado por órgão oficial, a critério da autoridade sanitária competente. 
Art. 251 Os procedimentos para a coleta de amostras e execução de Análises 
Fiscal, de Controle e Prévia de produto sujeito ao controle sanitário serão aqueles 
estabelecidos nesta Lei Complementar e em suas normas regulamentares. 
Parágrafo único. A coleta de amostras para Análises, Fiscal e de Controle de 
produto sujeito ao controle sanitário será efetuada pelo Inspetor de Saúde que 
lavrará o Termo de Coleta de Amostra, atendidas às exigências do art. 174 desta 
Lei Complementar. 
Art. 252 O Termo de Coleta de Amostra será lavrado em três vias, no mínimo, devi-
damente numeradas, destinando a primeira via ao laboratório oficial, credenciado 
ou habilitado pelo Ministério da Saúde, a segunda via ao detentor ou responsável 
pelo produto sujeito ao controle sanitário, a terceira via ao órgão sanitário. 
§1º A via do Inspetor de Saúde signatário deste documento constará de fotocópia 
do Termo de Coleta de Amostra. 
§2º O Termo de Coleta de Amostra conterá: 
I – nome da pessoa física ou jurídica, sua identificação, ramo de atividade e ende-
reço e os demais elementos necessários à sua qualificação civil; 
II – dispositivo legal utilizado; 
III – nome do produto sujeito ao controle sanitário, descrição da qualidade, 
quantidade, marca, fabricante, divisão das porções destinadas ao laboratório e as 
contraprovas, com os respectivos lacres; 
IV- descrição do lote, prazo de validade, data de fabricação, se constantes no 
produto sujeito ao controle sanitário; 
V - local, hora e data da lavratura; 
VI – nome, cargo, matrícula e assinatura do Inspetor de Saúde; 
VII – nome, identificação, endereço e assinatura do detentor do produto ou seu 
preposto legal, que passará a ser depositário da contraprova; 
VIII – informações que identifiquem o laboratório de destino da amostra; 
IX – condições em que foi coletada a amostra. 
Art. 253 O procedimento da coleta, o número e a quantidade das amostras 
necessárias à realização dos exames e perícias se pautar-se-á nos métodos oficiais, 
informados pelo laboratório responsável pela execução da análise. 
Seção l
Da Análise Prévia
Art. 254 A coleta de amostra para Análise Prévia é de responsabilidade do próprio 
detentor do processo de registro ou dispensado de registro e ou cadastrado, 
devendo ser encaminhada ao Laboratório de Bromatologia da Prefeitura Municipal 
de Contagem ou outro laboratório credenciado/habilitado pelo Ministério da 
Saúde. 
Art. 255 A amostra para Análise Prévia deverá ser coleta em um único invólucro 
em quantidade previamente estabelecida pelo laboratório. 
Art. 256 A solicitação de Análise Prévia deverá ser acompanhada da carta de 
solicitação da análise, cópia do formulário de petição de registro e ou anexo do 
dispensado ou cadastrado, protocolada na Secretaria Municipal de Saúde e do 
comprovante de pagamento da taxa correspondente à análise. 
Seção II



Contagem, 21 de janeiro de 2011 Página 16 de 60Diário Oficial de Contagem - Edição 2579

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos 
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se 
garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Da Análise de Controle
Art. 257 O detentor do produto registrado ou cadastrado, objeto da Análise de 
Controle, deverá informar à autoridade sanitária competente cinco pontos de 
venda ou distribuição para fins da coleta das amostras. 
Art. 258 Os procedimentos de coleta e execução de Análises de Controle serão 
os mesmos adotados para a Análise Fiscal, excetuando-se a interdição cautelar e 
observado o Parágrafo único deste artigo. 
Parágrafo único. Sendo condenatório o resultado da primeira parte da amostra de 
análise de controle, proceder-se-á imediatamente à interdição cautelar do lote ou 
partida do produto objeto da análise. 
Art. 259 Os procedimentos para Análise de Controle de produtos importados 
serão os mesmos estabelecidos para os nacionais. 
Seção III
Da Análise Fiscal
Art. 260 Na Análise Fiscal proceder-se-á à coleta de amostra representativa, inde-
pendentemente de interdição cautelar do produto. 
§1º Em caso de suspeita de não conformidade com as normas legais e regulamen-
tares, deverá o Inspetor de Saúde interditar cautelarmente o produto suspeito, 
observado o disposto nos artigos 199 e 200 desta Lei Complementar. 
§2º A interdição cautelar do produto ou do estabelecimento suspeito ocorrerá 
por até 90 (noventa) dias, findo o qual estará automaticamente liberado, salvo se 
houver laudo condenatório definitivo. 
§3º A liberação ocorrerá com o rompimento do lacre pelo Inspetor de Saúde, se 
não o for automática. 
Art. 261 No caso de interdição cautelar do produto sujeito ao controle sanitário, 
o objeto da interdição deverá ser totalmente lacrado e, na sua impossibilidade, 
relacionado formalmente.
Parágrafo único. O Inspetor de Saúde lavrará o Auto de Interdição Cautelar 
correspondente, com nomeação de depositário, nos termos do art. 206 desta Lei 
Complementar. 
Art. 262 O produto sujeito ao controle sanitário interditado cautelarmente deverá 
ser acondicionado e mantido em condições que impeçam sua danificação ou 
deterioração e não poderá ser oferecido ao consumo, desviado, alterado ou subs-
tituído, no todo ou em parte, sob pena de responsabilização administrativa, civil e 
criminal do depositário. 
Art. 263 A coleta de amostra representativa para fins de análise fiscal será dividida 
em três partes, tornadas individualmente invioláveis, devidamente acondicionadas 
e lacradas no ato da coleta, sendo uma delas entregue ao representante da em-
presa, seu responsável técnico ou ao detentor do produto, para servir de perícia 
de contraprova e as duas outras encaminhadas ao Laboratório de Bromatologia da 
Prefeitura Municipal de Contagem ou ao laboratório credenciado/habilitado pelo 
Ministério da Saúde, sendo que a primeira delas será utilizada na primeira etapa 
da Análise Fiscal e a outra mantida como segunda contraprova (análise testemu-
nho). 
Art. 264 Quando a quantidade, natureza ou alterabilidade do produto não per-
mitir a coleta em triplicata, deve ser coletada amostra única e será encaminhada 
de imediato para o Laboratório de Bromatologia da Prefeitura Municipal de Con-
tagem ou ao laboratório credenciado/habilitado pelo Ministério da Saúde, onde, 
na presença do seu detentor, representante ou perito da empresa será efetuada a 
Análise Fiscal. 
Art. 265 A ausência do detentor do produto, representante ou perito da empresa 
não impedirá a realização da Análise Fiscal, nos termos do art. 185 desta Lei Com-
plementar, e não poderá ser alegada para impugnar o respectivo laudo. 
Art. 266 No caso de produto perecível sujeito ao controle sanitário, a análise fiscal 
deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias e nos demais casos no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data de recebimento da amostra pelo laboratório. 
Parágrafo único. A validade da amostra será resguardada em todos os casos, 
sendo concluída a análise no prazo desta, quando for especificada. 
Art. 267 Concluída cada etapa da Análise Fiscal, o Laboratório de Bromatologia 
da Prefeitura Municipal de Contagem ou outro laboratório credenciado/habilitado 
pelo Ministério da Saúde remeterá cópia do laudo respectivo, no mínimo em três 
vias, à autoridade sanitária competente, que procederá conforme a conclusão do 
mesmo. 
§1º A autoridade sanitária competente dará ciência do resultado da análise ao 
produtor, ao detentor ou responsável legal pelo produto sujeito ao controle sani-
tário, sempre e obrigatoriamente, mesmo quando não caracterizada infração. 
§2º Na hipótese de realização de Análise Fiscal em conjunto com a Interdição Cau-
telar do produto, caso o laudo da análise se revele satisfatório, haverá desinterdi-
ção imediata do mesmo. 
§3º O detentor do produto não conforme ou reprovado terá 10 (dez) dias, 
contados da notificação, para contestar o resultado da Análise Fiscal, requerendo 
perícia de contraprova, hipótese em que indicará desde logo o seu perito. 

§4º Decorrido o prazo de que trata o §3º deste artigo, sem apresentação de im-
pugnação ao resultado da análise, o laudo analítico será considerado definitivo. 
Art. 268 A perícia de contraprova será efetuada sobre a amostra em poder do pro-
dutor, detentor ou responsável pelo produto, no Laboratório de Bromatologia da 
Prefeitura Municipal de Contagem ou no laboratório credenciado/habilitado pelo 
Ministério da Saúde que tenha realizado a Análise Fiscal, na presença de peritos 
do laboratório e do perito indicado pelo infrator, em data e horário fixados pelo 
respectivo laboratório. 
§1º A abertura das amostras de contraprovas ocorrerá em data e horário fixados 
pelo laboratório, devendo a análise ser agendada em até 10 (dez) dias, salvo se 
as condições técnicas exigirem prazo maior, observado o prazo de validade da 
amostra, quando especificado. 
§2º A perícia de contraprova não será realizada se houver indício de alteração ou 
violação da amostra, hipótese em que prevalecerá, para todos os efeitos, o laudo 
condenatório da análise fiscal. 
§3º O não comparecimento do perito indicado pela parte interessada, no dia e 
hora fixados, acarretará o encerramento automático da perícia e os efeitos a que 
se refere o §2º deste artigo.
§4º Aplicar-se-á à perícia de contraprova o mesmo método analítico empregado 
na Análise Fiscal condenatória, salvo se houver concordância entre os peritos do 
laboratório e o perito ou detentor do produto, quanto o emprego de outro. 
§5º Integrante da equipe do Laboratório lavrará ata de todas as ocorrências na 
perícia de contraprova, que será assinada por todos os presentes e pelo perito do 
requerente, e ficará arquivada no laboratório, sendo entregues cópias à autorida-
de sanitária competente e ao requerente, mediante recibo. 
Art.269 No caso de divergência entre os resultados da análise fiscal condenatória 
e da perícia de contraprova, automaticamente, procederá à análise testemunho da 
amostra que se encontra no poder do Laboratório Oficial. 
§1º A ausência, na data e horário determinado pelo laboratório, do perito indica-
do pelo detentor do produto não impedirá a realização da análise testemunho. 
§2º O resultado da análise a que se refere o caput será considerado definitivo, de-
vendo a autoridade sanitária competente tomar as medidas previstas nas normas 
legais e regulamentares.
§3º Integrante da equipe do Laboratório lavrará ata de todas as ocorrências na 
perícia da análise testemunho, que será assinada por todos os presentes e pelo 
perito do requerente, e ficará arquivada no laboratório, sendo entregues cópias à 
autoridade sanitária competente e ao requerente, mediante recibo. 
Art. 270 Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva, em razão de 
laudo laboratorial condenatório confirmado em perícia de contraprova. 
Parágrafo único. A autoridade sanitária competente de posse do laudo laborato-
rial condenatório definitivo, independente da etapa da análise fiscal na qual se 
originou, deverá aplicar as medidas legais e regulamentares pertinentes. 
Art. 271 O resultado condenatório definitivo da Análise Fiscal de produtos sujeito 
ao controle sanitário oriundos de outros Municípios ou Estados será obrigatoria-
mente comunicado aos órgãos competentes. 
Art. 272 A coleta de amostra para análise fiscal será dispensada quando o produto 
sujeito ao controle sanitário for considerado, pelo Inspetor de Saúde, alterado ou 
deteriorado por inspeção visual de seus caracteres organolépticos, devendo ser 
apreendido e inutilizado imediatamente, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis. 
Parágrafo único. A coleta de amostra para Análise Fiscal pode ser dispensada 
quando for constatada, pelo Inspetor de Saúde, falha ou irregularidade na cadeia 
da produção ao consumo, salvo nos casos de Doenças Transmitidas por Alimentos 
- DTA ou quaisquer outros agravos à saúde considerados graves nos quais seja 
imperioso o rastreamento de microorganismos patogênicos ou toxinas. 
Art. 273 Constatado comportamento inadequado por inobservância de precei-
tos ético-profissionais por parte dos peritos, ou detentor do produto sujeito ao 
controle sanitário, o órgão de Vigilância Sanitária do Município comunicará o fato 
ao Conselho Regional de competência, sem prejuízo das sanções civis, penais e 
administrativas previstas em legislação em vigor. 
TÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS PREPARATÓRIAS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 274 O Inspetor de Saúde poderá, no exercício de sua função fiscalizadora, 
lavrar Termo de Fiscalização exigindo o cumprimento das normas sanitárias a todo 
e qualquer estabelecimento sujeito ao controle sanitário. 
§1º O prazo fixado no Termo de Fiscalização será no máximo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável mediante pedido fundamentado à Secretaria Municipal de Saúde, 
após informações da autoridade sanitária fiscalizadora. 
§2º Decorrido o prazo concedido no Termo de Fiscalização ou aquele expresso em 
prorrogação e não sendo cumprida a exigência ou sendo esta cumprida parcial-
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mente, seguir-se-á a lavratura do Auto de Infração, sendo instaurado o Processo 
Administrativo Sanitário.
Art. 275 O Termo de Fiscalização será lavrado em 3 (três) vias, devidamente nume-
radas, destinando-se a primeira via ao Processo Administrativo Sanitário, quando 
for o caso, a segunda via ao notificado, a terceira ao Inspetor de Saúde e conterá: 
I – nome da pessoa física ou jurídica, sua identificação, ramo de atividade, endere-
ço e os demais elementos necessários à sua qualificação civil; 
II – dispositivo legal utilizado; 
III – a medida sanitária exigida; 
IV – o prazo para sua execução; 
V – nome e cargo legíveis da autoridade que o expediu e sua assinatura com 
matrícula; 
VI – a assinatura do responsável ou, na sua ausência, de seu representante legal, 
e, em caso de recusa, a consignação dessa circunstância e a assinatura de duas 
testemunhas, quando possível. 
Parágrafo único. Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao 
responsável ou seu representante legal da lavratura do Termo de Fiscalização, de-
verá ser feita a cientificação por meio de carta registrada com aviso de recebimen-
to ou publicação no Diário Oficial de Contagem.
Art. 276 A autoridade sanitária poderá, no exercício de sua função fiscalizadora, 
tomar, dos responsáveis pelo estabelecimento de saúde, compromisso de ajusta-
mento de sua conduta às exigências legais e regulamentares, mediante imposições 
expressas no Termo de Obrigações a Cumprir, conforme prazo estipulado entre as 
partes. 
§1º O Termo de Obrigações a Cumprir será acordado com o estabelecimento, no 
momento da concessão do Alvará Sanitário, desde que: 
I - não haja risco para a saúde da população; 
II – seja estabelecimento de saúde, previsto no rol do art. 32 desta Lei Comple-
mentar. 
§2º O não cumprimento do Termo de Obrigações a cumprir no prazo estabelecido 
poderá acarretar a lavratura do Auto de Infração e a imposição das penalidades 
previstas no art. 211, inciso LXXIV desta Lei Complementar. 
Art. 277 Quando houver flagrante indício de infração sanitária em que haja risco 
para a saúde da população, poderão ser adotadas, imediatamente, as seguintes 
medidas administrativas: 
I – interdição parcial ou total do estabelecimento, da atividade do produto, se-
ções, dependências e veículos; 
II – apreensão de produtos, equipamentos, utensílios, recipientes, veículos e 
animais; 
III – inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
IV – suspensão de venda e de fabricação do produto; 
V - suspensão de propaganda. 
§1º Nas hipóteses previstas no caput e incisos desse artigo, as medidas administra-
tivas terão caráter preventivo ou cautelar. 
§2º Salvo disposição legal específica ou decisão administrativa em contrário, as 
medidas administrativas conservarão a eficácia durante o período de apuração de 
infração sanitária. 
§3º Constitui efeito imediato da interdição, a perda da disposição do objeto 
interditado. 
§4º Constitui efeito imediato da apreensão, a perda da posse e da disposição do 
objeto apreendido. 
§5º As medidas administrativas não elidem a aplicação das penalidades cabíveis 
por infração sanitária apurada em processo administrativo, sendo aplicadas sem 
prejuízo destas. 
Art. 278 A medida administrativa de interdição cautelar dar-se-á na hipótese do 
art. 199 desta Lei Complementar, para que seja sanada a irregularidade, para que 
se reduza a exposição da população ao risco, para instrução do processo adminis-
trativo, quando for o caso, e ainda, quanto aos produtos, para que se proceda às 
Análises Fiscais, quando necessário. 
Art. 279 A apreensão imediata dos produtos irregulares, quando não-passíveis de 
correção, dar-se-á nas hipóteses elencadas no art. 203 desta Lei Complementar e 
será realizada pelo Inspetor de Saúde. 
§1º O Inspetor de Saúde lavrará o Auto de Apreensão correspondente, nos termos 
do art. 204 desta Lei Complementar. 
§2º Se o interessado não se conformar com a apreensão e sua destinação dos 
produtos, a autoridade sanitária fiscalizadora procederá à interdição até a solução 
final em processo administrativo. 
Art. 280 O Inspetor de Saúde lavrará os Termos de Fiscalização, de Notificação, 
Autos de Infração, Apreensão, Inutilização, Interdição Cautelar e Termo de Coleta 
de Amostra, em três vias, devidamente numeradas, destinando a primeira via ao 
Órgão de Vigilância Sanitária, a segunda via ao interessado ou responsável legal e 
a terceira via ao Inspetor de Saúde signatário do documento, nos termos desta Lei 

Complementar.
Art. 281 Lavrar-se-á Auto de Apreensão para produtos sujeitos ao controle sanitá-
rio, podendo culminar em inutilização quando: 
I – não atenderem às especificações de registro e rotulagem; 
II – se encontrarem em desacordo com os padrões de identidade e qualidade, 
após os procedimentos laboratoriais legais, quando necessário, seguindo-se o 
disposto nesta Lei Complementar e em regulamentos do Estado, da União, ou 
ainda, quando da expedição de laudo técnico, ficar constatado serem impróprios 
para o uso ou consumo; 
III – o estado de conservação, acondicionamento e comercialização não atender à 
legislação sanitária; 
IV – o estado de conservação esteja impróprio para os fins a que se destinam; 
V – quando o Inspetor de Saúde constatar infringência à legislação sanitária; 
VI – em situações previstas em normas legais e regulamentares. 
Art. 282 O Auto de Apreensão e o Auto de Inutilização serão lavrados em três vias, 
devidamente numeradas, destinando a primeira via ao Órgão de Vigilância Sani-
tária, a segunda via ao detentor ou responsável pelo produto sujeito ao controle 
sanitário e a terceira via ao Inspetor de Saúde signatário deste documento. 
§1º O Auto de Apreensão e Auto de Inutilização conterão:
I – nome da pessoa física ou jurídica, seu domicílio, residência e os demais elemen-
tos necessários à sua qualificação civil; 
II – dispositivo legal utilizado; 
III – nome do produto sujeito ao controle sanitário, descrição da qualidade, quan-
tidade, marca, fabricante, e quando necessário, as condições ou circunstâncias nas 
quais foi tomada a efeito a ação fiscal; 
IV - descrição do lote, prazo de validade, data de fabricação, se constantes no 
produto sujeito ao controle sanitário; 
V - local, hora e data da lavratura; 
VI – nome, cargo, matrícula e assinatura do Inspetor de Saúde; 
VII - destino dado ao objeto da apreensão; 
VIII – nome e identificação do autuado e, quando se tratar de ciência pessoal, 
assinatura sua, do representante legal ou funcionário, ou, na ausência ou recusa 
desses, de duas testemunhas, quando possível. 
§2º Na hipótese de apreensão e inutilização decorrente de laudo laboratorial 
condenatório definitivo, o Inspetor de Saúde informará no Auto de Apreensão o 
número, a data, o laboratório. 
Art. 283 Adotar-se-á uma das seguintes providências com relação aos produtos 
apreendidos de acordo com o art. 203 desta Lei Complementar: 
I – encaminhar, para fins de inutilização, ao local previamente autorizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
II - inutilizar no próprio estabelecimento;
III – manter sob guarda da Secretaria Municipal de Saúde para instrução de inqué-
rito policial, ou processo administrativo ou judicial; 
IV - doar à instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, sem fins lucra-
tivos, que estejam devidamente cadastradas no Município;
V – levar à hasta pública; 
VI - incorporar ao patrimônio do Município. 
§1º A doação fica condicionada à aceitação e assinatura pelas instituições a que se 
refere o inciso IV a Termo de Compromisso que estipulará as condições para o uso 
ou consumo adequados. 
§2º Verificada a impossibilidade de se proceder à doação, poderão ser adotadas as 
providências expressas nos incisos I, II e V deste artigo. 
Art. 284 O Auto de Interdição Cautelar será lavrado em três vias, no mínimo, devi-
damente numeradas, destinando a primeira via ao Órgão de Vigilância Sanitária, a 
segunda via ao detentor ou responsável pelo produto sujeito ao controle sanitário 
e a terceira via ao Inspetor de Saúde signatário deste documento. 
§1º O Auto de Interdição Cautelar conterá:
I – nome da pessoa física ou jurídica, sua identificação, ramo de atividade e ende-
reço e os demais elementos necessários à sua qualificação civil; 
II – dispositivo legal utilizado; 
III – nome do produto sujeito ao controle sanitário, descrição da qualidade, quan-
tidade, marca, fabricante; 
IV - descrição do lote, prazo de validade, data de fabricação, se constantes no 
produto sujeito ao controle sanitário; 
V - local, hora e data da lavratura; 
VI – nome, cargo, matrícula e assinatura do Inspetor de Saúde; 
VII – nome, identificação e assinatura do detentor do produto ou seu preposto 
legal; 
VIII – nome, identificação, endereço e assinatura do detentor do produto ou seu 
preposto legal, que passará a ser o depositário. 
CAPÍTULO II
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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Art. 285 São infrações sanitárias, para os fins desta Lei Complementar, a desobedi-
ência ou a inobservância do disposto nas normas legais, regulamentares e outras 
que se destinam a promover, proteger, preservar e recuperar a saúde, no âmbito 
municipal, estadual ou federal. 
Art. 286 O resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou 
para ela concorreu. 
§1º Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorri-
do. 
§2º Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou prove-
niente de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar 
avaria, deterioração ou alteração de produtos ou bens do interesse da saúde 
pública. 
Art. 287 Respondem pela infração sanitária as pessoas físicas ou jurídicas de direi-
to público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas, 
constituídas de fato ou de direito, com personalidade jurídica ou não, ainda que 
executem atividade temporária ou eventual. 
§1º A responsabilidade expressa no caput deste artigo se estende aos responsáveis 
legais e/ou aos responsáveis administrativos dos estabelecimentos sujeitos ao 
controle sanitário dispostos nesta Lei Complementar e, se houver, aos responsáveis 
técnicos, na medida de sua responsabilidade pelo evento danoso.
§2º Os responsáveis técnicos dos estabelecimentos que mantenham em suas 
dependências serviços de profissionais autônomos ou empresas prestadoras de 
serviços de saúde responderão pelas infrações solidariamente perante as autorida-
des sanitárias competentes.
§3º Os fornecedores de produtos e serviços de interesse da saúde responderão 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios 
ou inadequados para o consumo. 
Art. 288 Sem prejuízo das sanções de natureza civil e/ou penal cabíveis, as infra-
ções sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penas de: 
I - advertência; 
II - pena educativa; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - apreensão de produtos, equipamentos, utensílios, recipientes e animais; 
V - inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes;
VI - suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
VII – proposição de cancelamento do registro do produto; 
VIII - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
IX - cancelamento do Alvará Sanitário; 
X – cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária;
XI - proposição de cassação da Autorização de Funcionamento e da Autorização 
Especial; 
XII - intervenção administrativa; 
XIII - imposição de contrapropaganda; 
XIV - proibição de propaganda; 
XV- multa. 
Art. 289 Constituem infrações sanitárias, ressalvadas as previstas na legislação 
Federal, Estadual e sem prejuízo do disposto no art. 207 desta Lei Complementar: 
I - construir, instalar, fazer funcionar, reformar ou transportar os estabelecimentos 
sujeitos ao controle sanitário definido nesta Lei Complementar, conforme disposto 
em legislação pertinente, sem Alvará Sanitário, Autorização de Funcionamento ou 
Autorização Especial, ou Certificado de Vistoria Sanitária ou Caderneta de Inspe-
ção Sanitária, emitidos pelos órgãos sanitários competentes, e/ou contrariando 
normas legais ou regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) prestação de serviços à comunidade; 
c) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
d) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) proposição de cancelamento do registro do produto;
f) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
g) cancelamento do Alvará Sanitário; 
h) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
i) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
j) multa. 
II - deixar de afixar e/ou apresentar Alvará Sanitário, Autorização de Funcionamen-
to, Autorização Especial, Certificado de Vistoria Sanitária, Caderneta de Inspeção 
Sanitária, procedimentos ou normas, dentre outros, em local visível ao público ou 
aos trabalhadores, ou contrariando normas legais e regulamentares, o que sujeita 
o infrator à pena de:
a) advertência; 

b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
g) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
h) multa. 
III - fazer funcionar sem assistência e responsabilidade técnica de profissional le-
galmente habilitado os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme 
disposto em legislação pertinente, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
h) cancelamento do Alvará Sanitário; 
i) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
j) multa. 
IV - fazer funcionar, construir ou reformar estabelecimento sujeito ao controle 
sanitário sem possuir Projeto Arquitetônico aprovado pelo órgão de Vigilância 
Sanitária Municipal, conforme disposto em legislação pertinente, o que sujeita o 
infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
V - fazer funcionar estabelecimento sujeito ao controle sanitário sem possuir Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, devidamente aprovado pelo 
órgão competente, conforme disposto em legislação pertinente, o que sujeita o 
infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
VI - praticar atos da cadeia da produção ao consumo de produto ou estabeleci-
mento sujeito ao controle sanitário contrariando normas legais e regulamentares, 
o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
k) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
l) multa. 
VII - praticar atos da cadeia da produção ao consumo relacionados a produto su-
jeito ao controle sanitário sem registro, notificação e/ou comunicação, conforme 
disposto em legislação pertinente, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
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c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
h) cancelamento do Alvará Sanitário; 
i) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
VIII - praticar atos da cadeia da produção ao consumo envolvendo produto sem 
a observância dos cuidados necessários e das boas práticas de fabricação ou exi-
gências estabelecidas em normas legais e regulamentares, o que sujeita o infrator 
à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
k) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
l) multa. 
IX – praticar atos da cadeia da produção ao consumo envolvendo produto sujeito 
ao controle sanitário deteriorado, falsificado, avariado, adulterado, vencido, 
nocivo, interditado, contaminado, alterado, fraudado, ou que contenham agentes 
patogênicos, teratogênicos, ou substâncias prejudiciais à saúde, ou contrariando 
normas legais e regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
k) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
l) multa. 
X – comercializar ou armazenar com finalidade de venda, produtos sujeitos ao 
controle sanitário destinados exclusivamente à distribuição gratuita, o que sujeita 
à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
f) cancelamento do Alvará Sanitário; 
g) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
h) multa. 
XI - praticar atos da cadeia da produção ao consumo utilizando-se de produto 
sujeito ao controle sanitário que exija cuidados especiais de conservação, sem ob-
servância das condições necessárias à sua preservação, contrariando a legislação 
sanitária, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) proposição de cancelamento do registro do produto;
g) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 

dependências e veículos; 
h) cancelamento do Alvará Sanitário; 
i) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XII - deixar de observar as condições higiênico-sanitárias na manipulação de pro-
duto sujeitos ao controle sanitário, quanto ao estabelecimento, aos equipamentos 
e aos utensílios, ou descumprindo normas legais e regulamentares, o que sujeita o 
infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XIII – manter fluxo que possibilite contaminação cruzada e/ou fluxo desordenado 
relativo aos serviços e produtos sujeitos ao controle sanitário, aos trabalhadores 
e ao público em geral, ou descumprindo normas legais e regulamentares, o que 
sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XIV - realizar transação de produtos sujeitos ao controle sanitário com estabele-
cimentos que não possuam autorização, permissão ou licença do órgão sanitário 
competente e/ou desacompanhados de nota fiscal ou recibo, o que sujeita o 
infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
k) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
l) multa. 
XV - fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário, o que 
sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
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k) multa.
XVI - alterar o processo de fabricação de produto sujeito ao controle sanitário, 
modificar seu nome, seus componentes ou elementos constantes no registro sem 
a autorização do órgão sanitário competente, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XVII - rotular, deixar de rotular e/ou embalar os produtos sujeitos ao controle 
sanitário ou fazê-los em desacordo com as normas legais e regulamentares, o que 
sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XVIII – deixar de identificar, segregar e descartar produtos sujeitos ao controle 
sanitário que estejam contaminados, em mau estado de conservação ou acondi-
cionamento, alterados, deteriorados, avariados, adulterados, fraudados, falsifi-
cados, com prazo de validade expirado ou que contenham agentes patogênicos, 
teratogênicos, perigosos, aditivos proibidos, ou quaisquer substâncias prejudiciais 
à saúde, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
g) cancelamento do Alvará Sanitário; 
h) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
i) multa. 
XIX – dar destino final a drogas e/ou medicamentos sujeitos a controle especial 
sem ciência prévia da Vigilância Sanitária, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
g) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
h) multa. 
XX – aviar receita em desacordo com a prescrição médica, odontológica, veteriná-
ria ou contrariando determinação expressa em lei e normas regulamentares, o que 
sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade ou do produto; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) multa. 
XXI – deixar o fabricante, detentor, proprietário, representante ou distribuidor de 

retirar de circulação o produto sujeito ao controle sanitário que não atenda às 
exigências sanitárias, que seja prejudicial à saúde ou que produza efeito nocivo 
inesperado, bem como deixar de comunicar tais fatos à Vigilância Sanitária ou 
deixar de divulgar, através dos meios de comunicação de grande circulação, as 
ocorrências que impliquem risco à saúde da população, danos ao meio ambiente e 
ações corretivas ou saneadoras aplicadas, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XXII - fazer funcionar estabelecimento sujeito ao controle sanitário sem entrada 
independente, ou com comunicação direta com residência ou outro estabeleci-
mento, que possa ocasionar risco à saúde, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
XXIII - fazer funcionar ou manter estabelecimento sujeito ao controle sanitá-
rio, nos termos da legislação vigente, com iluminação, ventilação e exaustão 
inadequadas e/ou com instalação física em desacordo com as normas sanitárias e 
regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
XXIV - manter instalação sanitária contrariando normas sanitárias e regulamenta-
res, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
XXV - executar obra ou reforma sem observância dos padrões de higiene e segu-
rança de forma a colocar em risco a qualidade e segurança dos produtos sujeitos 
ao controle sanitário, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) suspensão de venda e/ou fabricação do produto; 
e) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
f) cancelamento do Alvará Sanitário; 
g) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
h) multa. 
XXVI - deixar o estabelecimento sujeito ao controle sanitário de manter rigorosa 
limpeza, conservação e organização em suas dependências e/ou veículos, ou con-
trariando normas legais ou regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
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b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
g) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
h) multa. 
XXVII - fazer funcionar estabelecimento sujeito ao controle sanitário com mate-
riais, equipamentos, móveis e artigos em número insuficiente, em precárias condi-
ções de higiene, manutenção, conservação ou organização, dando-lhes destinação 
diferente da original ou com qualquer outra condição que possa comprometer a 
eficácia ou a segurança da atividade desenvolvida, o que sujeita o infrator à pena 
de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XXVIII - deixar de realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, 
o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
g) cancelamento do Alvará Sanitário; 
h) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
i) multa. 
XXIX - fazer funcionar estabelecimento sujeito ao controle sanitário com profissio-
nais em número insuficiente ao atendimento da demanda, sem capacitação, sem 
habilitação legal ou sem registro no órgão de classe competente, o que sujeita o 
infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
h) cancelamento do Alvará Sanitário; 
i) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
j) multa. 
XXX - deixar o executor de atividade sujeita ao controle sanitário de proceder à hi-
gienização ou anti-sepsia, ou fazê-la em desacordo com as normas legais, técnicas 
e regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
k) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 

Especial; 
l) multa. 
XXXI - deixarem aqueles envolvidos na prática de atos da cadeia da produção ao 
consumo de se apresentar em condições de saúde e higiene adequadas às ativida-
des desenvolvidas, ou contrariando normas legais e regulamentares, o que sujeita 
o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) proposição de cancelamento do registro do produto;
g) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
h) cancelamento do Alvará Sanitário; 
i) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XXXII - deixar o estabelecimento sujeito ao controle sanitário de viabilizar os 
exames médicos admissionais, periódicos, de mudança de função, de retorno ao 
trabalho e demissional, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
XXXIII - construir ou manter em funcionamento estabelecimento sujeito ao 
controle sanitário sem suprimento de água potável, tratamento e/ou disposição 
adequados de esgotos sanitários e resíduos sólidos, o que sujeita o infrator à pena 
de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XXXIV - manter objetos alheios à atividade ou fora de uso no estabelecimento, ati-
vidade ou serviço sujeito ao controle sanitário, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
XXXV – manter em estabelecimento sujeito ao controle sanitário animal doméstico 
que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos de interesse da 
saúde ou que comprometa a higiene do lugar, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
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j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XXXVI - reaproveitar vasilhame para embalagem e venda de produto sujeito ao 
controle sanitário, salvo expressa permissão legal, o que sujeita o infrator à pena 
de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XXXVII - deixar de implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde – PGRSS, o Manual de Boas Práticas e assemelhados, ou fazê-lo contra-
riando as normas legais e regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XXXVIII - fazer propaganda de serviço ou de produto sujeito ao controle sanitário 
em desacordo com o aprovado no registro ou na autorização de funcionamento 
ou com o estabelecido na legislação sanitária, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) imposição de contrapropaganda; 
l) proibição de propaganda;
m) multa. 
XXXIX – atribuir ou divulgar informação ou propaganda relativa a produto, serviço 
ou atividade sujeitos ao controle sanitário que seja proibida, falsa, enganosa ou 
que induza o consumidor a erro quanto à natureza, à espécie, à função, à origem, 
à qualidade ou à identidade, ou contrariando normas legais e regulamentares, o 
que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) imposição de contrapropaganda; 
l) proibição de propaganda;

m) multa. 
XL - deixar de fornecer à autoridade sanitária competente os dados sobre os ser-
viços, as matérias-primas, as substâncias utilizadas, os processos produtivos e os 
produtos e subprodutos elaborados, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XLI - deixar de observar as normas de biossegurança e bioética, bem como contro-
le de infecções hospitalares previstas na legislação sanitária vigente, o que sujeita 
o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
XLII - coletar, processar, utilizar e comercializar sangue, hemocomponentes e 
hemoderivados em desacordo com as normas legais, o que sujeita o infrator à 
pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
g) cancelamento do Alvará Sanitário; 
h) intervenção administrativa; 
i) multa. 
XLIII - comercializar ou utilizar placentas, órgãos, glândulas ou hormônios huma-
nos, contrariando as normas legais, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
g) cancelamento do Alvará Sanitário; 
h) intervenção administrativa; 
i) multa. 
XLIV - utilizar na preparação de hormônios, órgãos de animais doentes ou que 
apresente sinais de decomposição, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
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k) intervenção administrativa; 
l) multa. 
XLV - deixar de comunicar doença de notificação compulsória, quando houver o 
dever de fazê-lo, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) multa. 
XLVI - reter atestado de vacinação obrigatória ou deixar de executar, dificultar 
ou opor-se à execução de medidas sanitárias destinadas à prevenção de doenças 
transmissíveis, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) intervenção administrativa; 
h) multa. 
XLVII - opor-se à exigência de provas imunológicas ou a sua execução pela autori-
dade sanitária competente, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) proposição de cancelamento do registro do produto;
e) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
f) cancelamento do Alvará Sanitário; 
g) intervenção administrativa; 
h) multa. 
XLVIII - proceder à cremação de cadáver ou utilizá-lo contrariando as normas 
sanitárias pertinentes, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) multa. 
XLVIX - impedir o sacrifício de animal considerado, pela autoridade sanitária com-
petente, perigoso para a saúde pública, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) multa. 
L - manter condição de trabalho que cause dano à saúde do trabalhador, o que 
sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) intervenção administrativa; 
h) multa. 
LI - fabricar ou fazer operar máquina ou equipamento que ofereça risco para a 
saúde do trabalhador, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 

Especial; 
k) multa.
LII - executar etapa de processo produtivo, transportar e utilizar produto ou resí-
duo considerado perigoso, segundo classificação de risco da legislação vigente, o 
que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
k) multa.
LIII - descumprir a empresa de transporte, seus agentes e consignatários, 
comandantes ou responsáveis diretos por ferrovia, veículo terrestre, nacional e es-
trangeiro, norma legal ou regulamentar, medida, formalidade ou outra exigência 
sanitária, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
g) cancelamento do Alvará Sanitário; 
h) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
i) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
j) multa. 
LIV – deixar, o estabelecimento sujeito ao controle sanitário, de comunicar o encer-
ramento de suas atividades ao órgão sanitário o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) multa. 
LV - aplicar produto químico para desinfestação e demais substâncias prejudiciais 
à saúde sem os procedimentos necessários à proteção humana ou sem licença da 
autoridade sanitária competente, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
h) cancelamento do Alvará Sanitário; 
i) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
j) multa. 
LVI - aplicar produtos de desinsetização, desratização e higienização de ambientes 
cuja ação se faça por gás ou vapor em galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais 
em comunicação direta com residências ou outros ambientes freqüentados por 
pessoas ou animais domésticos, sem os procedimentos necessários à proteção hu-
mana ou sem licença da autoridade sanitária competente, o que sujeita o infrator 
à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
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dependências; 
h) cancelamento do Alvará Sanitário; 
i) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
j) multa. 
LVII - reciclar resíduos sólidos infectantes gerados por estabelecimentos presta-
dores de serviços de saúde contrariando normas legais e regulamentares, o que 
sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
LVIII - adotar, na área de saúde e saneamento ambiental e de controle do meio 
ambiente, procedimento que cause risco à saúde pública, contrariando normas 
legais ou regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, seções e dependên-
cias; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa.
LIX - deixar de cumprir as exigências das normas legais ou regulamentares perti-
nentes ao saneamento,causando risco à saúde pública, o que sujeita o infrator à 
pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, seções e dependên-
cias; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
LX - deixar de cumprir as exigências das normas legais ou regulamentares per-
tinentes a controle dos resíduos sólidos, causando risco à saúde pública, o que 
sujeita o infrator à pena de:
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, seções e dependên-
cias; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
LXI - deixar de cumprir as exigências das normas legais ou regulamentares perti-
nentes à higiene das habitações, causando risco à saúde pública, o que sujeita o 
infrator à pena de:
a) advertência; 
b) prestação de serviços à comunidade; 
c) multa.
LXII - deixar de cumprir as exigências das normas legais ou regulamentares perti-
nentes à drenagem no solo como medida de saneamento do meio, causando risco 
à saúde pública, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, seções e dependên-
cias; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
LXIII - deixar de cumprir as exigências das normas legais ou regulamentares per-

tinentes à responsabilidade dos proprietários de imóveis, causando risco à saúde 
pública, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, seções e dependên-
cias; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
LXIV - deixar o proprietário ou possuidor de imóvel de mantê-lo limpo e capinado 
ou com reservatórios e outros que acumulem água devidamente tampados, impe-
dindo qualquer condição que propicie o aparecimento de animais sinantrópicos, o 
que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) prestação de serviços à comunidade; 
c) multa;
LXV - deixar de cumprir as exigências das normas legais ou regulamentares 
pertinentes à criação de animais em geral, causando risco à saúde pública, o que 
sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) prestação de serviços à comunidade; 
c) apreensão dos animais; 
d) multa; 
LXVI - criar, manter ou reproduzir animais proibidos ou que pela sua espécie ou 
quantidade causem insalubridade, incômodos, ou esteja contrariando normas 
legais ou regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) prestação de serviços à comunidade; 
c) apreensão dos animais; 
d) multa 
LXVII - deixar de cumprir as exigências das normas legais ou regulamentares 
pertinentes ao registro de animais, causando risco à saúde pública, o que sujeita o 
infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) prestação de serviços à comunidade; 
c) apreensão dos animais; 
d) multa 
LXVIII - opor, obstar, retardar, dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sani-
tárias competentes e/ou desacatá-la, no exercício de suas funções, o que sujeita o 
infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
k) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
l) proibição de propaganda;
m) multa. 
LXIX - descumprir lei, norma ou regulamento destinados a promover, proteger e 
recuperar a saúde, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
k) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
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l) intervenção administrativa; 
m) imposição de contrapropaganda; 
n) proibição de propaganda;
o) multa. 
LXX - descumprir ato, determinação, notificação da autoridade sanitária compe-
tente, que vise à aplicação da legislação sanitária vigente, o que sujeita o infrator 
à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
e) inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
f) suspensão de venda e/ou da fabricação do produto; 
g) proposição de cancelamento do registro do produto;
h) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
i) cancelamento do Alvará Sanitário; 
j) cancelamento do Certificado de Vistoria Sanitária; 
k) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
l) intervenção administrativa; 
m) imposição de contrapropaganda; 
n) proibição de propaganda;
o) multa. 
LXXI - exercer ou permitir o exercício de encargos relacionados com a promoção 
e a recuperação da saúde por pessoa sem a necessária habilitação legal, o que 
sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) multa. 
LXXII - desviar, entregar ao consumo ou extraviar pelo fiel depositário, amostra de 
contraprova, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
LXXIII – descumprir medidas de combate à dengue ou demais doenças ou agravos 
à saúde com potencial de crescimento ou disseminação, de forma a apresentar 
risco ou ameaça à saúde pública, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) prestação de serviços à comunidade; 
d) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções, 
dependências e veículos; 
e) cancelamento do Alvará Sanitário; 
f) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
g) intervenção administrativa; 
h) multa. 
LXXIV- deixar de cumprir as exigências legais e regulamentares expressas no Termo 
de Obrigações a Cumprir, no prazo estipulado perante a autoridade sanitária, 
conforme expresso no art.198 desta Lei Complementar: 
a) interdição, total ou parcial, de estabelecimento, atividade, produto, seções e 
dependências;
b) cancelamento do Alvará Sanitário; 
c) proposição de cassação da Autorização de Funcionamento ou da Autorização 
Especial; 
d) multa. 
Art. 290 As sanções administrativas dispostas nesta Lei Complementar serão apli-
cadas pela autoridade sanitária competente. 
Art. 291 A Autoridade Sanitária competente comunicará e solicitará ao órgão 
competente da saúde pública a aplicação das penalidades de cancelamento de 

registro de produto e de cassação da Autorização de Funcionamento e da Autori-
zação Especial. 
Art. 292 As infrações sanitárias classificam-se em: 
a) leve, quando for verificada a ocorrência de circunstância atenuante;
b) grave, quando for verificada a ocorrência de uma circunstância agravante; 
c) gravíssima, quando for verificada a ocorrência de duas ou mais circunstâncias 
agravantes. 
Art. 293 A pena de multa será graduada de acordo com parâmetros definidos 
no Anexo I desta Lei Complementar e terá sua aplicação realizada mediante 
procedimento administrativo, sendo o valor da multa recolhido à conta do Fundo 
Municipal de Saúde. 
§1º O valor da multa de que trata o caput deste artigo será graduada conforme 
o faturamento anual da empresa e seu porte, conforme estabelecido em lei que 
regulamenta a matéria: 
a) nas infrações leves, alíquota de 0,5% sobre faturamento anual da empresa ou 
firma individual; 
b) nas infrações graves, alíquota de 0,75% sobre faturamento anual da empresa 
ou firma individual; 
c) nas infrações gravíssimas, alíquota de 1,0 % sobre faturamento anual da empre-
sa ou firma individual. 
§2º A graduação do valor da multa quando o infrator for pessoa física será: 
a) nas infrações leves, alíquota de 10 % sobre salário mínimo; 
b) nas infrações graves, alíquota de 20 % sobre salário mínimo; 
c) nas infrações gravíssimas, alíquota de 30 % sobre salário mínimo. 
Art. 294 A penalidade de intervenção será aplicada aos estabelecimentos sujeitos a 
controle sanitário que sejam conveniados ao SUS e cuja administração irregular es-
teja colocando em grave risco iminente à saúde pública quando as circunstâncias 
desaconselharem o cancelamento do Alvará ou a interdição do estabelecimento. 
§1º Os recursos públicos aplicados em um serviço privado durante a intervenção 
deverão ser cobrados dos proprietários em dinheiro ou em prestação de serviços 
ao SUS. 
§2º A duração da pena de intervenção, a critério da autoridade sanitária com-
petente, perdurará o tempo necessário para que cesse o risco disposto no caput 
deste artigo.
§3º A intervenção e a nomeação do interventor dos estabelecimentos apenados 
compete ao Secretário Municipal de Saúde, vedada a nomeação do então dirigen-
te, sócios ou responsáveis técnicos, seus cônjuges e parentes até 3º grau. 
Art. 295 A pena de contrapropaganda será imposta em caso de publicidade enga-
nosa que constitua risco ou ofensa à saúde. 
Art. 296 A pena educativa consiste na: 
I - divulgação pelos meios de comunicação, às expensas do infrator, das infrações 
cometidas e medidas adotadas para sanar os prejuízos provocados pela infração, 
com vistas a esclarecer ao consumidor de produtos ou o usuário de serviço, deven-
do o infrator comprovar o cumprimento da pena conforme a decisão proferida no 
processo administrativo; 
II - reciclagem dos dirigentes, técnicos e dos empregados, as expensas do estabe-
lecimento; 
III - veiculação, quando for o caso, pelo estabelecimento, das mensagens expedi-
das pelo SUS, a cerca do tema objeto da sanção, as expensas do infrator. 
Art. 297 A pena de prestação de serviços à comunidade consiste na veiculação, as 
expensas do infrator, de mensagens educativas dirigidas à comunidade, aprovadas 
pela autoridade sanitária competente.
Parágrafo único. Caso o infrator não cumpra tal pena, ela será transformada em 
pecúnia.
Art. 298 As medidas preparatórias previstas no Capítulo I do Título IV desta Lei 
Complementar serão observadas quando da instauração do Processo Administra-
tivo, no que couber.
Art. 299 Para a imposição de pena e sua graduação, a autoridade sanitária julga-
dora competente levará em conta: 
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde 
pública; 
III - os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias. 
Art. 300 São circunstâncias atenuantes: 
I - não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorrência do evento; 
II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minimizar as conse-
qüências do ato lesivo à saúde pública que lhe tiver sido imputado; 
III - ser primário o infrator e não haver o concurso de agravantes. 
Art. 301 São circunstâncias agravantes: 
I - ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator cometido à infração para obter vantagem pecuniária decorrente 
do consumo, pelo público, de produto elaborado em desacordo com o disposto 
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na legislação sanitária vigente;
III - coagir outrem para a execução material da infração; 
IV - ter a infração conseqüências calamitosas para a saúde pública; 
V - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública, de tomar 
as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo; 
VI - ter agido com dolo, fraude ou má-fé.
§1º A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade 
máxima, e a infração será caracterizada como gravíssima.
§2º A infração de normas legais sobre o controle da infecção hospitalar será consi-
derada de natureza gravíssima. 
Art. 302 Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes a aplicação 
da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes. 
Art. 303 O Secretário de Saúde, após verificar a ocorrência da infração e aplicar a 
sanção cabível mediante processo administrativo, comunicará o fato formalmente, 
quando necessário e/ou solicitado ao Ministério Público, aos Conselhos de Classe 
para as medidas aplicáveis. 
Art. 304 Sendo o infrator integrante da Administração Pública direta ou indireta 
o Secretário de Saúde notificará o superior imediato do infrator e, se não forem 
tomadas medidas para a cessação da infração no prazo estipulado, comunicará o 
fato ao Ministério Público com cópia do processo administrativo. 
Art. 305 As infrações sanitárias que também configurarem ilícitos penais serão 
comunicados à autoridade policial e ao Ministério Público. 
CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Seção I
Das autoridades sanitárias
Art. 306 Entende-se por: 
I - autoridade sanitária: agente público ou servidor legalmente empossado, a 
quem são conferidas prerrogativas e direitos do cargo ou mandato para o exercí-
cio das ações de vigilância em saúde, no âmbito de sua competência. 
II - Inspetor de Saúde: servidor em exercício no Órgão Sanitário, empossado e 
provido em cargo que lhe confere prerrogativas, direitos e deveres para o exercício 
da função de fiscal sanitário, seja da Administração Direta ou Indireta. 
Art. 307 São Autoridades Sanitárias: 
I - o Secretário Municipal de Saúde; 
II - os dirigentes das ações de saúde, no âmbito da Vigilância em Saúde, observa-
da sua competência legal; 
III - os Inspetores de Saúde; 
IV- os componentes de equipes multiprofissionais ou grupos técnicos de vigilância 
em saúde do trabalhador e de áreas relacionadas à saúde, observada sua compe-
tência legal. 
Art. 308 Compete privativamente ao Secretário Municipal de Saúde:
I - implantar e implementar as ações de vigilância à saúde no território municipal; 
II - cumprir o disposto no §3º do art. 216 desta Lei Complementar relativo a pena 
de intervenção. 
Parágrafo único. O Secretário competente poderá avocar a decisão do processo, 
quando se tratar de matéria que justifique tal intervenção no curso do julgamento 
de segunda instância. 
Art. 309 Compete privativamente às autoridades expressas nos incisos I e II do 
art. 229 desta Lei Complementar conceder Alvará Sanitário aos estabelecimentos 
sujeitos ao controle sanitário. 
Art. 310 Compete exclusivamente aos Inspetores de Saúde: 
I - exercer o poder de polícia sanitária; 
II – inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos, unidades, atividades, serviços e 
produtos sujeitos ao controle sanitário; 
III - adotar medidas preventivas ou cautelares em estabelecimentos conforme 
disposto no art. 199 desta Lei Complementar; 
IV - lavrar autos, termos e emitir notificações ou anotações em cadernetas de 
inspeção sanitárias, bem como outros documentos decorrentes da atividade fisca-
lizadora elencados em normas regulamentares; 
V - aplicar penalidades resultantes de processos; 
VI – executar outras atividades inerentes à sua função fiscalizadora. 
Art. 311 A Secretaria Municipal de Saúde e a Procuradoria Geral do Município 
garantirão às autoridades sanitárias a proteção jurídica necessária ao exercício de 
suas funções. 
§1º Os órgãos da administração municipal fornecerão com presteza dados 
cadastrais e demais informações necessárias ao bom andamento dos processos 
sanitários. 
§2º As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos Inspetores 
de Saúde a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas 
atribuições legais. 
§3º As ações fiscais nas áreas de risco poderão ser feitas em conjunto com as 

autoridades policiais a que se refere o §2º deste artigo. 
§4º Quando houver risco iminente à integridade física ou moral do Inspetor de 
Saúde, as ações a que se refere o §3º só serão realizadas com a presença das 
autoridades policiais. 
Art. 312 A autoridade sanitária competente terá livre ingresso, em qualquer dia 
e hora, em todos os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário e neles fará 
observar as leis e regulamentos que se destinam à promoção, à proteção e à 
recuperação da saúde. 
Parágrafo único. O ingresso da autoridade sanitária competente nos domicílios 
fica condicionado à autorização do proprietário ou de quem o represente ou, 
ainda, mediante o atendimento das formalidades legais pertinentes. 
Seção II
Dos Processos em Espécie
Art. 313 Verificada a ocorrência de infração sanitária, instaurar-se-á, de imediato, 
Processo Administrativo, com a lavratura do Auto de Infração ou serão tomadas as 
medidas expressas no art. 196 desta Lei Complementar, conforme o risco à saúde 
constatado pela autoridade sanitária fiscalizadora, no momento da inspeção. 
Subseção I
Do Processo de Denúncia
Art. 314 Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação de norma sanitária 
poderá denunciá-la mediante requerimento escrito ou verbal, que atenda aos 
seguintes requisitos: 
I – identificação e endereço do denunciado; 
II – exposição do fato constitutivo da infração sanitária. 
Parágrafo único. Quando a denúncia for apresentada verbalmente, a autoridade 
sanitária competente lavrará termo. 
Art. 315 Recebida a denúncia, a autoridade sanitária responsável determinará as 
providências necessárias à sua instrução, devendo prezar pela rápida e eficiente 
apuração dos fatos, observado o seguinte:
I – o resultado da denúncia poderá ser comunicado ao autor, por escrito, através 
de certidão de inteiro teor, ou publicado no Diário Oficial de Contagem, se este 
assim o solicitar, na forma do art. 236 desta Lei Complementar; 
II – o denunciante não é parte no processo, podendo, no entanto, ser convocado 
para prestar esclarecimentos. 
Subseção II
Do Processo Administrativo
Art. 316 As infrações à legislação sanitária serão apuradas por meio de Processo 
Administrativo próprio, iniciado com a lavratura do Auto de Infração, observados 
os ritos e prazos previstos nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. A instauração do Processo Administrativo cabe à autoridade 
competente da Vigilância Sanitária Municipal. 
Art. 317 O Inspetor de Saúde, no exercício da ação fiscalizadora, lavrará no local 
em que for verificada a infração ou no setor da Vigilância Sanitária o Auto de 
Infração Sanitária, que conterá: 
I - nome do infrator, seu domicílio, residência, bem como os demais elementos 
necessários à sua qualificação e identificação civil; 
II - local, data e hora da lavratura do Auto de Infração;
III - descrição da infração e a menção do dispositivo legal ou regulamentar trans-
gredido; 
IV - a pena a que está sujeito o infrator; 
V - a declaração do autuado de que está ciente de que responderá pelo fato em 
Processo Administrativo próprio; 
VI - a assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, a de duas teste-
munhas e a do autuante;
VII - o prazo para interposição de recurso, quando cabível, a contar do recebimen-
to posterior da Notificação do mesmo. 
§1º Havendo recusa do infrator em assinar o auto, a menção do fato será feita no 
mesmo. 
§2º O Inspetor de Saúde é responsável pelas declarações que fizer no Auto de In-
fração, sendo considerado falta funcional passível de punição no caso de falsidade 
ou de omissão dolosa. 
Art. 318 O Inspetor de Saúde lavrará o Termo de Notificação dando ciência do 
Auto de Infração anteriormente lavrado. 
§1º O Termo de Notificação conterá: 
I - nome do infrator, seu domicílio, residência, bem como os demais elementos 
necessários à sua qualificação e identificação civil; 
II - local, data e hora da lavratura da Notificação; 
III – referência ao número do Auto de Infração anteriormente lavrado; 
IV - as penalidades, bem como o valor da multa, a que está sujeito o infrator; 
V - a declaração do autuado de que está ciente de que responderá pelo fato em 
Processo Administrativo próprio; 
VI - a assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, a de duas teste-
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munhas e a do autuante;
VII - o prazo para interposição de recurso, quando cabível. 
§2º A notificação será realizada: 
I - pessoalmente; 
II - pelo correio ou por via postal; 
III - por edital, se estiver em local incerto ou desconhecido. 
§3º O edital de que trata este artigo será publicado, uma única vez, no Diário 
Oficial de Contagem, considerando-se efetivada a notificação 5 (cinco) dias após 
a publicação. 
§4º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência da notifica-
ção, o fato será consignado por escrito pela autoridade que a efetivou. 
Art. 319 Se a irregularidade ou infração não constituir perigo iminente para a 
saúde, a critério da autoridade sanitária competente, será lavrado o termo a que 
se refere o art. 196 desta Lei Complementar, na sede da repartição competente ou 
no local na ocorrência, para no prazo fixado pela autoridade sanitária, proceder a 
regularização. 
Art. 320 Após a lavratura do Auto de Infração, se ainda subsistir para o infrator 
obrigação a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 
o seu cumprimento, observado o disposto no §1º do art. 239 desta Lei Comple-
mentar.
§1º O prazo para o cumprimento da obrigação de que trata o caput deste artigo 
poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse público. 
§2º A inobservância da determinação contida no edital de que trata este artigo 
acarretará, além de sua execução forçada, a imposição de multa diária até o cum-
primento da obrigação, sem prejuízo de outras penas. 
Art. 321 O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo acar-
retará sua inscrição em Dívida Ativa do Município e encaminhada para cobrança 
judicial.
Art. 322 A multa imposta em auto de infração poderá sofrer redução de 20% (vin-
te por cento) caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias contados 
da data da notificação.
Art. 323 As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária 
prescrevem em cinco anos.
§1º A prescrição se interrompe pela notificação ou por outro ato da autoridade 
competente que objetive a apuração da infração e a conseqüente imposição de 
pena.
§2º Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo 
pendente de decisão.
Art. 324 No caso de condenação definitiva de produto cuja alteração, adulteração 
ou falsificação não impliquem risco à saúde, conforme legislação sanitária em 
vigor, poderá a autoridade sanitária competente, ao proferir a decisão, adotar as 
providências expressas no art. 205, inciso IV desta Lei Complementar. 
Seção III
Da Cobrança, Suspensão e Extinção do Crédito Não Tributário
Art. 325 A cobrança do crédito de natureza não tributária relativa a essa Lei 
Complementar far-se-á mediante pagamento pela rede bancária autorizada, por 
procedimento amigável ou judicialmente.
§1º O Município poderá contratar com Bancos e outros estabelecimentos finan-
ceiros ou de créditos, os recebimentos de rendas, segundo normas ou convênios 
elaborados para este fim.
§2º A cobrança por pagamento pela rede bancária autorizada far-se-á nas formas 
e nos prazos, limitado a cada exercício financeiro, estabelecido em leis ou regula-
mentos vigentes.
Art. 326 Suspendem a exigibilidade do crédito:
I - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 
administrativo;
II - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em mandado de segu-
rança e/ou em outras espécies de ação judicial;
III – concessão de parcelamento.
§1° O crédito vencido poderá ser pago em até 06 (seis) vezes, desde que a primei-
ra parcela seja de 30% (trinta por cento) do valor total e que nenhuma parcela 
seja inferior a R$500,00 (quinhentos reais).
§2° O pedido de parcelamento do crédito implica confissão irretratável quan-
to à regularidade do crédito constituído e expressa renúncia ou desistência de 
qualquer procedimento administrativo ou judicial que tenha como objetivo a 
desconstituição do crédito objeto do parcelamento.
§3º O não pagamento de qualquer parcela, por período de 60 (sessenta) dias, 
implicará cancelamento do parcelamento, aplicando-se o disposto no § 6º deste 
artigo.
§4º É expressamente vedada a concessão de parcelamento do crédito que tenha 
sido objeto de parcelamento cancelado por mais de 01 (uma) vez.
§5º No caso de cancelamento do pedido de parcelamento, será apurado o valor 

do débito que deu origem ao parcelamento, incluindo-se os juros e correção 
monetária, e deduzidas as parcelas pagas, também atualizadas, restabelecendo-se 
pelo remanescente as providências de praxe para o recebimento da obrigação.
§6º No caso de parcelamento de débito já ajuizado, o devedor pagará, previamen-
te, as custas, emolumentos, honorários advocatícios e demais encargos legais. 
Art. 327 A extinção do crédito não tributário far-se-á:
I - pelo pagamento integral do mesmo em moeda corrente;
II - pela remissão, atendendo aos critérios definidos em lei;
§1° Quando indevido o pagamento efetuado, o sujeito passivo tem direito à resti-
tuição total ou parcial do crédito, devidamente corrigido, independentemente de 
prévio protesto, seja qual for a modalidade do seu pagamento.
§2° A autoridade administrativa pode conceder, por despacho fundamentado, 
remissão total ou parcial do crédito, atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato;
III - à diminuta importância do crédito.
IV – pela consignação em pagamento;
V – pela decisão administrativa irreformável;
VI – pela decisão judicial definitiva;
VII – dação em pagamento em bens imóveis.
Subseção IV
Da Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária
Art. 328 Encaminhada a certidão da dívida ativa para cobrança executiva, cessará 
a competência do órgão responsável para agir ou decidir quanto a ela, cumprin-
do-lhe, entretanto, prestar as informações solicitadas pelo órgão encarregado da 
execução ou pelas autoridades judiciárias.
Art. 329 A Certidão de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 
competente, indicará, obrigatoriamente: 
I - o nome dos devedores e, sendo o caso, dos co-responsáveis, bem como, sem-
pre que possível, seu endereço; 
II - a origem e a natureza do débito, mencionando a Lei respectiva; 
III - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 
IV - a data e número da inscrição; 
V - o número do processo administrativo ou de auto de infração, quando dele se 
originar a dívida; 
VI - exercício ou período a que se referir. 
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
Art. 330 O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação ao Auto de Infração 
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificação. 
§1º Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo, 
a autoridade julgadora ouvirá o fiscal. 
§2º Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o Auto de Infração será apre-
ciado pela Junta de Julgamento, em 1ª instância. 
§3º O processo será dado por encerrado na fase administrativa caso o infrator não 
interponha recurso da decisão em 1ª instância. 
Art. 331 O infrator poderá recorrer em 2ª instância, da decisão proferida em 1ª 
instância ao dirigente do órgão de Vigilância Sanitária competente, no prazo de 
15 (quinze) dias contados da ciência ou publicação e notificação.
§1º O julgamento do recurso será feito em 2ª instância pelo dirigente do órgão de 
Vigilância Sanitária competente. 
§2º Mantida a decisão condenatória, não caberá recurso e o processo será dado 
por encerrado na fase administrativa e publicado na forma do art. 254 desta Lei 
Complementar. 
§3º A Junta de Julgamento a que se refere o §2º do art. 252 desta Lei Complemen-
tar será composta por técnicos da Vigilância Sanitária Municipal e seu funciona-
mento será regulamentado por decreto específico do Poder Executivo. 
Art. 332 O processo será dado por encerrado na fase administrativa após a pu-
blicação da decisão final, no Diário Oficial de Contagem e a adoção das medidas 
impostas. 
Art. 333 O recurso interposto contra decisão não definitiva terá efeito suspensivo 
relativo ao pagamento da pena pecuniária, não impedindo a imediata exigibilida-
de do cumprimento da obrigação subsistente. 
Art. 334 Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva de produto em 
razão de laudo laboratorial confirmado em perícia de contraprova ou nos casos de 
fraude, falsificação ou adulteração. 
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 335 O disposto neste Código deverá, na sua aplicação, ser compatibilizado 
com a legislação correlata vigente, prevalecendo sempre os parâmetros legais e 
técnico-científicos de proteção, promoção e preservação da saúde. 
Art. 336 A remoção de órgãos, tecidos ou substâncias humanas para fins de pes-
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quisa e tratamento obedecerá ao disposto em legislação específica, resguardada a 
proibição de comercialização. 
Art. 337 Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário que utilizam equipa-
mentos de radiações ionizantes e não ionizantes dependem de autorização do 
órgão sanitário competente para funcionamento devendo: 
I - ser cadastrado junto ao órgão competente; 
II - obedecer às normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear - CNEN e do 
Ministério da Saúde; 
III - dispor de equipamentos envoltórios radioprotetores para as partes corpóreas 
do paciente e do funcionário que não sejam de interesse diagnóstico ou terapêu-
tico. 
Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela utilização, manutenção e pela 
guarda de equipamentos de radiações ionizante e não ionizante será solidária 
entre o responsável técnico, o proprietário, o fabricante, a rede de assistência 
técnica e o comerciante. 
Art. 338 É vedada a instalação de estabelecimento que estoca ou utiliza produtos 
nocivos à saúde em área residencial ou em sobrelojas ou conjuntos que possuam 
escritórios, restaurantes e similares. 
Art. 339 Os estabelecimentos que transportam, manipulam e empregam subs-
tâncias nocivas à saúde afixarão avisos ou cartazes nos locais expostos a risco, 
contendo advertências, informações sobre cuidados a serem tomados e o símbolo 
de perigo ou risco correspondente, segundo a padronização internacional e as 
normas específicas. 
Parágrafo único. Serão especificados nos rótulos dos materiais e das substâncias 
de que trata o caput deste artigo sua composição, recomendações de socorro 
imediato e o símbolo de perigo ou risco internacional correspondente. 
Art. 340 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 341 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n. 2.166, de 
26 de dezembro de 1990, o Decreto 5054, de 16 de maio de 1992, Lei 3.745, de 
15 de outubro de 2003 e Decreto 8947/94. 
Palácio do Registro, em Contagem, 20 de janeiro de 2011.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 104, de 20 de janeiro de 2011
Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do Município 
de Contagem que integram o Sistema Municipal de Saúde – PCCV da Saúde e dá 
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da Aplicação
Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores 
públicos do Município de Contagem, que integram o Sistema Municipal de Saúde 
– PCCV da Saúde.
Art. 2º O PCCV da Saúde tem como objetivo organizar e regulamentar os cargos 
públicos que compõem o Quadro Setorial da Saúde, formado por servidores da 
saúde na Administração Direta e na Fundação de Assistência Médica e de Urgência 
de Contagem – FAMUC, em carreira, com remuneração equilibrada à dos servido-
res dos demais órgãos públicos do Município, consideradas as especificidades do 
SUS.
Seção II
Das Diretrizes
Art. 3º O PCCV da Saúde se fundamenta nos princípios de isonomia, equidade de 
oportunidades, valorização e profissionalização da atividade pública e visa assegu-
rar a eficiência da ação administrativa, sob as seguintes diretrizes:
I - a integração, no PCCV da Saúde, de todos os servidores municipais concursados 
que participam do processo de trabalho desenvolvido pelo órgão gestor da saúde 
no Município, fazendo parte da carreira única e multiprofissional da saúde;
II - a valorização do servidor municipal que integra o Sistema Municipal de Saúde, 
pela formação, qualificação, competência, empenho e desempenho;
III - a racionalização e a eficiência da estrutura de cargos de provimento efetivo, 
considerando:
a) que o ingresso do servidor no cargo de provimento efetivo se dá mediante 
concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) a instituição de perspectivas básicas de mobilidade na carreira dos servidores 
detentores de cargo de provimento efetivo, mediante progressão e promoção, 
com observância da igualdade de oportunidades quanto a mérito, qualificação 
profissional e esforço pessoal;
c) a melhoria da qualificação dos servidores mediante programas permanentes e 

regulares de aperfeiçoamento profissional;
d) as condições e os requisitos específicos exigíveis para o desempenho das res-
pectivas atribuições;
e) os graus diferenciados de responsabilidade e de experiência profissional requeri-
dos;
f) a melhoria da qualidade de vida no trabalho;
g) a promoção da integração entre os servidores e destes com os usuários dos 
serviços públicos;
h) a gestão participativa;
i) a eficiência na prestação dos serviços de saúde;
j) a participação dos servidores na gestão do Plano de Cargos, Carreira e Venci-
mentos, assegurada a transparência e publicidade dos atos; 
k) a evolução nominal e real das remunerações;
l) o desenvolvimento do servidor na carreira com observância da igualdade de 
oportunidades quanto a mérito, qualificação profissional e esforço pessoal;
m) a busca da paridade das remunerações do servidor público com o mercado de 
trabalho.
Seção III
Das Definições
Art. 4º Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se:
I - Plano de carreira - é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e insti-
tuem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 
servidores, de forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados pelos 
órgãos e instituições, constituindo-se em instrumento de gestão da política de 
pessoal; 
II - Cargo público - é o conjunto de objetivos, atribuições, requisitos e responsa-
bilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidos a um 
servidor, criado por lei com denominação, número limitado, jornada e vencimento 
próprios, de provimento efetivo ou em comissão; 
III - Cargo de provimento efetivo - é provido em caráter permanente; criado por 
lei, com denominação própria, cuja investidura depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos;
IV - Cargo de provimento em comissão - é provido em caráter transitório, por cri-
térios de confiança, para o desempenho de atividade de direção, gerenciamento, 
supervisão e assessoramento, expressamente previsto em lei, de livre nomeação e 
exoneração, respeitando a formação e qualificação para o nível de complexidade 
exigido para a função;
V - Cargo técnico ou científico - é o que exige para seu exercício a conjugação de 
formação específica superior ou média e atribuições que impliquem conhecimen-
tos científicos ou técnicos adquiridos mediante formação prático-teórica, com 
profissão regulamentada;
VI - Servidor público - pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter 
efetivo ou em comissão;
VII - Atribuições do cargo - são tarefas, atividades, procedimentos e conheci-
mentos técnicos que devem ser desempenhados no cumprimento do objetivo do 
cargo; 
XI - Objetivo do cargo - é o conjunto de ações direcionadas e articuladas visando 
ao cumprimento dos objetivos organizacionais da administração pública e dos 
interesses sociais;
XII - Requisitos do cargo - é o conjunto das condições físicas e mentais, responsa-
bilidades e especificações profissionais exigidas do ocupante do cargo;
XIII - Formação - é o conjunto de requisitos profissionais adquiridos pela escolari-
dade, que correspondam a designações profissionais reconhecidas publicamente;
XIV - Qualificação - é o conjunto de aptidões, profissionais ou não, advindas da ex-
periência profissional, da vivência e/ou do treinamento e capacitação do servidor;
XV - Educação Permanente - é o conceito pedagógico, estratégico no setor da 
saúde, que articula educação e trabalho, fazendo com que o próprio ambiente 
de trabalho seja de formação e que as contínuas reflexões sobre a produção de 
processos e práticas aperfeiçoem os procedimentos nos serviços prestados aos 
usuários;
XVI - Especialidade - é o conjunto de atividades afins ou área de conhecimento 
integrante da habilitação legal, com atribuições específicas do cargo;
XVII - Classe de cargos - é o conjunto de cargos de mesma denominação e nature-
za, dividido em agrupamentos de cargos de igual nível de vencimentos, aos quais 
se dá referências numéricas;
XIX - Padrão - é o grau de vencimento escalonado horizontalmente, que indica a 
posição do desenvolvimento do servidor municipal em sua classe;
XX – Nível - série de padrões em que se desenvolverá o servidor na carreira e que 
estabelece o vencimento inicial do cargo;
XXI - Interstício - é o lapso de tempo necessário para a promoção e progressão;
XXII - Enquadramento - é o ato pelo qual se estabelece a posição do servidor 
municipal em um determinado cargo, classe e padrão de vencimento, em face da 
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análise de sua situação jurídico-funcional; 
XXIII - Vencimento - é a retribuição pecuniária paga ao servidor pelo efetivo exer-
cício de seu cargo ou função, fixado em lei, sujeito a reajuste periódico que lhe 
preserve o poder aquisitivo;
XXIV - Vantagem - é o acréscimo pecuniário resultante de adicionais ou gratifica-
ções; 
XXV - Remuneração - retribuição pecuniária ao servidor pelo exercício do cargo 
público, vencimento, acrescida de suas vantagens pessoais;
XXVI - Promoção - é a passagem do servidor de um nível para o subsequente, no 
mesmo cargo, mediante o cumprimento de interstício e atendimento de requisitos 
de formação, qualificação ou experiência profissional;
XXVII - Progressão - é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para 
outro superior nos termos do regulamento, e dar-se-á por mérito, titulação ou 
qualificação;
XXVIII - Quadro Setorial - é o conjunto de aspectos quantitativos e qualitativos da 
força de trabalho necessária ao desempenho das atividades do Sistema Municipal 
de Saúde, contendo cargos, classes e carreiras;
XXIX - Avaliação de desempenho - é o processo de avaliação continuada do servi-
dor municipal que se destina à apuração da eficiência, qualidade e produtividade 
deste, bem como do comprometimento com os objetivos específicos de seu cargo, 
levando em consideração a análise institucional e as condições de trabalho que 
comprovadamente o influenciem.
XXX - Sistema Único de Saúde (SUS) - é o conjunto de ações e serviços de saúde 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, 
incluídas nesse conceito as instituições de controle de qualidade, pesquisa e pro-
dução de insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados e equipamentos para 
saúde, nos termos da Lei 8.080 de 19 de novembro de 1990 e da Lei 8.142 de 28 
de dezembro de 1990;
XXXI - Sistema Municipal de Saúde - é o conjunto de ações e serviços de saúde 
prestados pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Fundação de Assistência 
Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC.
Seção IV
Do Quadro Setorial da Saúde
Art. 5º Quadro Setorial da Saúde é o conjunto que contém, em seus aspectos 
quantitativos e qualitativos, a força de trabalho necessária ao desempenho das 
atividades normais e específicas da área da saúde pública do Município de Conta-
gem, envolvendo a Administração Direta e a FAMUC.
Art. 6º Integram ao Quadro Setorial da Saúde os servidores ocupantes de cargos 
específicos, de provimento efetivo ou em comissão, voltados para aplicação nas 
ações e serviços públicos de saúde da Administração Direta e de todos os cargos, 
específicos ou não, da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Conta-
gem – FAMUC, os quais observarão esta Lei Complementar.
Art. 7º Compete ao dirigente do Quadro Setorial da Saúde:
I - dirigir o Quadro Setorial da Saúde;
II - realizar os concursos públicos para provimento em caráter efetivo dos cargos 
específicos do Quadro Setorial da Saúde;
III - executar os programas de desenvolvimento de pessoal ou promovê-lo, em 
benefício dos servidores ocupantes dos cargos específicos de provimento efetivo 
do Quadro Setorial da Saúde;
IV - implantar as regras de progressão e promoção dos servidores ocupantes dos 
cargos do Quadro Setorial da Saúde.
CAPÍTULO II
DOS CARGOS E CLASSES
Art. 8º As classes de cargos e o seu respectivo quantitativo são os constantes do 
Anexo II desta Lei Complementar.
§1º O objetivo geral e a formação escolar mínima exigida para o desempenho das 
classes de cargos públicos estão previstos no Anexo V desta Lei Complementar.
§2º Toda classe de cargos de provimento efetivo se organizar-se-á em carreira, na 
forma desta Lei Complementar.
Art. 9º É assegurado o tratamento isonômico para os cargos e classes integrantes 
do Sistema Municipal de Saúde. 
Seção I
Dos Objetivos dos Cargos
Art. 10 Os cargos têm os objetivos de:
I - definir as atividades e orientar as ações e serviços de saúde a serem executados 
pelos servidores;
II - atender os interesses sociais e da Administração Municipal;
III - fornecer as informações por meio de sua descrição, que servirão para o desen-
volvimento do sistema de gestão de pessoas e, em especial, à respectiva avaliação 
de cargos.
§1º As descrições de cargos, definidas em regulamento, devem enfatizar os seus 

objetivos.
§2º Acrescem-se às atividades descritas e aos objetivos dos cargos, como atribui-
ções dos servidores, os fluxos, procedimentos e instruções de cada área ou serviço 
de saúde.
Seção II
Da Especificação dos Cargos
Art. 11 A natureza dos cargos ou das classes de cargos e a escolaridade exigida 
para seu desempenho são definidas em lei.
§1º O requisito considerado desejável na especificação dos cargos não é obrigató-
rio para o provimento, sendo apenas recomendável.
§2º Se o requisito considerado desejável na especificação dos cargos for solicitado 
em edital, o mesmo passa a ser obrigatório para os candidatos que se submete-
rem àquele certame.
Art. 12 As especificações dos cargos devem determinar o padrão de exigência dos 
vários requisitos para o melhor desempenho das atividades.
Parágrafo único. As especificações devem conter os requisitos físicos e mentais, 
responsabilidades e condições de trabalho exigidos do ocupante do cargo.
Seção III
Da Jornada de Trabalho
Art. 13 A jornada normal de trabalho de cada cargo é a constante do Anexo II 
desta Lei Complementar, fixada em razão de suas respectivas atribuições.
§1º Os horários de trabalho referentes às jornadas de que trata o caput deste arti-
go serão definidos pela chefia imediata do servidor, de acordo com a conveniência 
do serviço e o interesse público e serão apuradas mensalmente, preferencialmen-
te, por meio eletrônico.
§2º A duração máxima da jornada de trabalho de cada cargo será de 44 (quarenta 
e quatro) horas semanais, salvo para os servidores que cumprem jornada em 
regime de plantão que cumprirão escala por compensação, nos termos do regu-
lamento.
Art. 14 Os valores dos níveis de vencimento indicados no Anexo III desta Lei 
Complementar correspondem à duração normal do trabalho pertinente aos cargos 
da classe.
§1º O acréscimo ao período de duração normal do trabalho poderá ser compensa-
do em horas de trabalho efetivo a serem prestadas dentro de sua jornada normal 
de trabalho, nos termos do regulamento, ou remunerado proporcionalmente, 
observado o regime jurídico da jornada ampliada, a critério da Administração.
§2º Somente será autorizado serviço extraordinário para atender à situação excep-
cional e temporária.
§3º O serviço extraordinário só poderá ser realizado mediante autorização expres-
sa e antecipada do Secretário Municipal de Saúde ou do Presidente da FAMUC.
§4º As atividades que exijam a prestação de serviços em regime de plantões e as 
atividades que exijam prestação de serviços em unidades de funcionamento 24h, 
dar-se-ão nos termos do regulamento.
Seção IV
Da Flexibilização da Jornada
Art. 15 O servidor que integra o Sistema Municipal de Saúde poderá exercer 
as atividades do seu cargo em jornada flexibilizada, com vencimento calculado 
proporcionalmente às horas trabalhadas, segundo o interesse da Administração 
Pública e concordância do servidor.
§1º A jornada flexibilizada de que trata o caput deste artigo, no caso de amplia-
ção, será de, no máximo, 100% (cem por cento) da jornada normal de trabalho 
definida nesta Lei Complementar para o cargo ocupado pelo servidor.
§2º Na hipótese de ocorrer o disposto neste artigo, o servidor receberá vencimen-
to base proporcional à nova jornada, garantindo-lhe sobre o novo vencimento a 
incidência dos demais benefícios.
§3º O adicional referente à jornada ampliada não será incorporado em nenhuma 
hipótese, devendo o servidor retornar à sua jornada normal de trabalho, com ven-
cimento proporcional à mesma, quando do término do período de sua concessão 
ou quando solicitado pela Administração. 
§4º Na ocorrência de jornada ampliada, o total de horas trabalhadas pelo servidor, 
em cada cargo, não poderá exceder o limite máximo previsto no §2º do art. 13 
desta Lei Complementar.
§5º Na ocorrência de flexibilização da jornada, o horário, periodicidade e local de 
seu cumprimento serão definidos através do órgão de Recursos Humanos.
§6º A concessão da jornada ampliada está condicionada à aptidão e conheci-
mentos específicos necessários para o desempenho da função para a qual foi 
requerida.
Art. 16 Só será mantida a jornada ampliada do servidor que:
I - tiver bom desempenho em suas atividades - se este for insuficiente, o servidor 
retornará imediatamente ao exercício da jornada normal de trabalho;
II - estiver em pleno exercício das funções de seu cargo – quando se encontrar em 
licença, afastamentos ou em gozo de férias, o servidor retornará ao exercício da 
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jornada normal de trabalho.
Art. 17 Em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo superior hierár-
quico e homologadas pelo Secretário Municipal de Saúde ou pelo Presidente da 
FAMUC, além do acréscimo decorrente da flexibilização da jornada prevista no 
art. 15 desta Lei Complementar, o servidor poderá ser remunerado pelo serviço 
extraordinário, respeitado o limite máximo estabelecido no §2º do art. 13 e no art. 
14 desta Lei Complementar.
CAPÍTULO III
DAS CARREIRAS
Art. 18 A carreira é a trajetória do servidor detentor de cargo efetivo desde o seu 
ingresso até o seu desligamento, estabelecida pelo escalonamento das classes de 
modo ascendente, definida em uma estrutura e desenvolvimento único, regida 
por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional, remuneração 
e avaliação de desempenho, tendo em vista escolaridade, graus de responsabili-
dade, complexidade das tarefas, experiência e iniciativa requeridas, bem como o 
incentivo pela formação, qualificação e desempenho favorável no cargo.
Seção I
Do Sistema de Carreiras
Art. 19 A organização dos cargos e classes em carreira visa assegurar ao servidor 
detentor de cargo de provimento efetivo a movimentação em padrões de venci-
mento, na forma desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Não se integram ao sistema de carreira:
I - os cargos de provimento em comissão;
II - os cargos remunerados mediante título de estabilidade financeira (aposti-
lamento), salvo se houver opção pela transformação da apostila em vantagem 
nominalmente identificada, no prazo estabelecido em lei;
III - os servidores estáveis por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias da Constituição da República;
IV – os empregados públicos.
Art. 20 A investidura em cargo de carreira dar-se-á sempre no primeiro padrão 
de vencimento, exceto em caso de exigência de titulação superior em edital de 
concurso. 
Seção II
Dos Mecanismos de Desenvolvimento do Servidor na Carreira
Art. 21 O desenvolvimento do servidor efetivo estável na carreira dar-se-á me-
diante progressão ou promoção, após a aquisição da estabilidade, nos termos da 
legislação vigente.
§1º A movimentação do servidor na carreira dar-se-á nos padrões de vencimento 
correspondentes à classe de cargos a que pertence, nos termos desta Lei Comple-
mentar.
§2º Contar-se-á como efetivo exercício, para fins de promoção e progressão, o 
desempenho de atribuições de cargo comissionado.
§3º Presumir-se-á favorável, para o efeito de desenvolvimento na carreira, o 
desempenho de servidor detentor de cargo de provimento efetivo, enquanto 
permanecer no exercício de cargo de provimento em comissão.
§4º Presumir-se-á favorável, para o efeito de desenvolvimento na carreira, o 
desempenho de servidor detentor de cargo de provimento efetivo, enquanto 
permanecer no exercício de mandato classista.
Art. 22 Não concorrerá à promoção ou progressão, o servidor que:
I - somar mais de 10 (dez) faltas, atrasos ou saídas antecipadas nos 24 meses que 
antecedem a progressão ou promoção; 
II - obtiver desempenho insuficiente no processo de avaliação de desempenho;
III - estiver em estágio probatório;
IV - sofrer punição disciplinar nos 24 meses que antecedem a progressão ou 
promoção;
V - estiver em gozo de licença sem vencimento ou de licença por motivo de afasta-
mento do cônjuge ou companheiro;
VI - encontrar-se cedido sem ônus, salvo quando a cessão se der entre entidades 
da Administração Municipal;
VII - tiver afastamento acima de 180 (cento e oitenta) dias, alternados ou não, em 
decorrência de licença para tratamento de saúde nos 24 (vinte e quatro) meses 
que antecedem a progressão ou promoção. 
Parágrafo único. A punição disciplinar de que trata o inciso IV deste artigo será 
considerada, para efeitos de impedimento do servidor em concorrer à promoção 
ou à progressão, caso tenha sido aplicada após a observância do devido processo 
administrativo disciplinar ou sindicância, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa.
Art. 23 Enquanto o servidor estiver respondendo à sindicância ou a processo 
administrativo disciplinar, o prazo para a aquisição de progressão será suspenso, 
devendo ser restabelecido na data da absolvição ou arquivamento do feito.
Art. 24 Progressão é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para 
outro superior, e dar-se-á por mérito, titulação ou qualificação.

Art. 25 O direito à progressão poderá ser pleiteado a cada 02 (dois) anos de 
efetivo exercício do cargo, em intervalos anuais, alternando-se a progressão por 
titulação ou qualificação e a progressão por mérito.
Parágrafo único. Enquanto o servidor estiver respondendo a inquérito ou processo 
administrativo disciplinar, interrompe-se o decurso do interstício de progressão; 
no caso de absolvição, contar-se-á em favor do servidor o tempo de interrupção.
Subseção I
Da Progressão por Mérito
Art. 26 A progressão por mérito dar-se-á para o padrão de vencimento imedia-
tamente superior àquele em que se encontrar o servidor, mediante avaliação conti-
nuada de desempenho.
§1º Para adquirir progressão por mérito deverá o servidor, após a aquisição de 
sua estabilidade, obter conceito favorável no processo de avaliação continuada de 
desempenho.
§2º A avaliação continuada de desempenho, para fins de progressão por mérito, 
será feita no mínimo anualmente, na forma do regulamento, após a aquisição de 
estabilidade pelo servidor.
Art. 27 O acréscimo de vencimento em decorrência de progressão por mérito será 
devido a partir da publicação de seu deferimento, que se dará no mês próprio, 
nos termos do regulamento a ser elaborado por comissão paritária no prazo de 
150 (cento e cinquenta) dias a partir da data de publicação desta Lei Complemen-
tar, condicionado à obtenção de conceito favorável de desempenho, referente ao 
interstício requerido.
Subseção II
Da Progressão por Titulação ou Qualificação
Art. 28 Ao servidor assiste o direito a acréscimo de padrão ou padrões de venci-
mento, por nova titulação ou nova qualificação, nos termos do Anexo IV desta Lei 
Complementar.
Art. 29 A progressão por titulação ou qualificação dar-se-á para padrão superior 
àquele em que se encontrar o servidor mediante comprovação de conclusão de 
nível de escolaridade ou de cursos afins ao cargo, respectivamente, segundo 
critérios elaborados por comissão paritária no prazo máximo de 150 (cento e 
cinquenta) dias a partir da data de publicação desta Lei Complementar e estabele-
cidos em regulamento.
§1º Considera-se título ou qualificação aquele que o servidor obteve depois de seu 
ingresso no Executivo Municipal de Contagem, salvo:
I - os cursos de ensino médio e fundamental, pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu concluídos antes do ingresso do servidor no Executivo Municipal;
II - quando for exigida, no edital de concurso público, qualificação superior à 
prevista em lei para o exercício do cargo.
§2º Somente terão validade, para efeito da progressão de que trata este artigo, 
os certificados referentes a titulação, qualificação, cursos de treinamento ou 
aperfeiçoamento afins à classe de cargos a que pertencer o servidor, devidamente 
homologados pelo Secretário Municipal de Saúde ou pelo Presidente da FAMUC.
§3º As qualificações ou titulações obtidas pelo servidor durante o período do es-
tágio probatório poderão ser aproveitadas para fins de progressão somente após 
a aquisição da estabilidade, respeitada a alternância de 02 (dois) anos, nos termos 
estabelecidos no §1º do art. 30 desta Lei Complementar.
§4º Os certificados para titulação ou qualificação mencionados neste artigo serão 
avaliados por comissão designada pelo Secretário Municipal de Saúde ou pelo 
Presidente da FAMUC, na forma do regulamento.
Art. 30 Fica limitado a 22 (vinte e dois) o número total de padrões de vencimento 
concedidos ao servidor no desenvolvimento da carreira, para fins de progressão 
por titulação. 
§1º No caso de obtenção de mais de um título, somente o mais vantajoso para o 
servidor dará direito à progressão imediata.
§2º Os certificados de cursos de qualificação poderão ter suas cargas-horárias 
somadas a fim de viabilizar a progressão.
§3º Os certificados não utilizados para progressão por titulação ou qualificação 
poderão ser apresentados nos biênios seguintes. 
§4º As horas excedentes de certificados de cursos já utilizados para fins de 
progressão por qualificação ou titulação poderão ser computadas para os biênios 
subseqüentes.
§5º A concessão da progressão por nova titulação ou qualificação será deferida, 
se for o caso, com base em requerimento do servidor, devidamente instruído, 
protocolado no órgão competente na FAMUC, após análise da comissão de que 
trata este artigo.
§6º O direito à vantagem financeira terá vigência a partir da homologação, pelo 
Secretário Municipal de Saúde ou pelo Presidente da FAMUC, dos certificados 
deferidos.
§7º Somente terão validade, para efeito de acréscimo de padrões, na progressão, 
os cursos de treinamento ou aperfeiçoamento que tiverem sido previamente 
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credenciados pela direção do Quadro Setorial ou deferidos pela comissão de que 
trata este artigo, sob a condição, ainda, de que guardem afinidade com a classe 
de cargos a que pertencer o servidor.
Subseção III
Da Promoção
Art. 31 Promoção é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para 
padrão da tabela de vencimentos mediante seleção interna periódica, na forma do 
regulamento.
§1º A promoção poderá ocorrer a cada 05 (cinco) anos, limitada a 5% (cinco por 
cento) do total de servidores efetivos do Quadro Setorial da Saúde, dando-se 
preferência àqueles cargos que exijam maior qualificação, escolaridade, graus de 
responsabilidade e complexidade das tarefas, observada a conveniência e a opor-
tunidade da Administração Pública Municipal. 
§2º Na hipótese de promoção que não coincida com padrão da tabela, o enqua-
dramento dar-se-á naquele que mais se aproximar, nunca inferior a 10 % (dez por 
cento) nem superior a 11% (onze por cento).
Art. 32 Para concorrer à promoção deverá o servidor satisfazer, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:
I - encontrar-se no efetivo exercício das atribuições de seu cargo;
II - ter obtido ao menos um padrão por qualificação ou titulação nos últimos 05 
(cinco) anos;
III - ter obtido conceito favorável, no processo de avaliação de desempenho, nos 
últimos 05 (cinco) anos;
IV - ter se classificado, na forma do edital, em processo seletivo interno de provas 
ou de provas e títulos, que apure aptidão para o desempenho das atribuições.
Parágrafo único. As provas a que se refere o inciso IV deste artigo poderão ser 
práticas, orais ou escritas, quando tratar-se de servidores ocupantes de cargos de 
nível elementar, de ensino fundamental ou de nível médio de escolaridade.
Art. 33 O procedimento de promoção será autorizado pelo dirigente do Quadro 
Setorial da Saúde e homologado pelo Prefeito, que determinará a publicação do 
respectivo edital para habilitação dos interessados.
Parágrafo único. Os editais de seleção interna e os regulamentos para o efeito de 
promoção deverão ser amplamente divulgados e conterão todas as regras para o 
certame. 
Art. 34 Para o efeito de promoção no cargo de que seja titular em caráter efetivo, 
o ocupante de cargo em comissão ou o servidor cedido para outra entidade do 
Poder Executivo Municipal sujeitar-se-á aos requisitos previstos nesta Lei Comple-
mentar e somente poderá gozar do benefício, se for o caso, quando retomar as 
atribuições do cargo efetivo ou quando do retorno à entidade de origem.
CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DE DESEMPENHO
Art. 35 A avaliação continuada de desempenho será apurada anualmente e 
destina-se à verificação da eficiência, qualidade e produtividade, bem como com-
prometimento do servidor com os objetivos específicos de seu cargo, consideran-
do, conforme regulamento próprio, aspectos relacionados à análise institucional e 
às condições de trabalho. 
§1º O servidor terá seu desempenho permanentemente avaliado com o objetivo 
de apurar, no mínimo, os seguintes fatores:
I - produção;
II - responsabilidade com o trabalho;
III - assiduidade ao trabalho;
IV - disciplina;
V - qualidade do trabalho;
VI - cooperação no trabalho;
VII - planejamento e organização;
VIII - iniciativa no trabalho;
IX - relacionamento interpessoal;
X - apresentação pessoal.
§2º Na forma do regulamento a ser editado pelo Prefeito, os fatores de avaliação 
de que trata este artigo poderão ser desdobrados em subfatores e/ou somarem-se 
a outros para comporem o sistema de avaliação individual ou coletivo, para fins 
de avaliação continuada de desempenho, nos termos do regulamento.
Art. 36 A avaliação continuada de desempenho deverá orientar a política de 
gestão de pessoas, sempre que conveniente à melhoria da eficiência e qualidade 
dos serviços, bem como:
I – dar legitimidade e transparência do processo de avaliação;
II – adequar-se aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, 
de forma que, caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, estas não 
prejudiquem a avaliação;
III - conceder benefícios e vantagens;
IV – orientar a designação para função de confiança;
V – subsidiar o sistema de capacitação e treinamento;

VI – subsidiar o sistema de remoção de local de trabalho;
VII – subsidiar processos disciplinares.
Art. 37 As avaliações do servidor deverão ser mantidas em sua pasta funcional. 
Parágrafo único. Deverá ser entregue, ao servidor, cópia do resultado de cada uma 
de suas avaliações continuadas de desempenho.
Art. 38 O processo de avaliação continuada de desempenho será coordenado por 
comissão composta por servidores estáveis designada pelo Secretário Municipal de 
Saúde ou Presidente da FAMUC. 
Art. 39 O processo de avaliação continuada de desempenho do servidor deverá 
considerar a análise institucional e as condições de trabalho e será realizado por 
meio de regulamento, garantida a participação dos servidores.
Parágrafo único. Se considerada necessária pela Comissão, poderá ser acrescenta-
da avaliação coletiva circunscrita ao grupo de trabalho do servidor. 
Art. 40 Das decisões da comissão de avaliação continuada de desempenho poderá 
haver recurso ou pedido de reconsideração por parte do interessado.
§1º O recurso ou pedido de reconsideração, devidamente fundamentado, deverá 
ser protocolizado, pelo interessado, junto ao órgão de recursos humanos da 
FAMUC, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da 
cópia do resultado de cada uma de suas avaliações de desempenho pelo servidor.
§2º Serão indeferidos os recursos protocolados fora do prazo ou sem a devida 
fundamentação. 
§3º Deverá ser entregue ou enviada, ao servidor, cópia do resultado da avaliação 
dos recursos por ele protocolados. 
§4º A revisão do resultado do processo de avaliação continuada de desempe-
nho, nos termos do caput deste artigo, ficará a cargo da comissão, em primeira 
instância, e do Secretário Municipal de Saúde ou Presidente da FAMUC, em caráter 
definitivo.
Art. 41 No caso de não ser realizado o processo de avaliação continuada de 
desempenho de que trata esta Lei Complementar, deverá ser imputada responsa-
bilidade pessoal a quem tiver dado causa à omissão, garantindo-se a progressão 
para o servidor.
Art. 42 O processo de avaliação de desempenho será elaborado por comissão 
paritária e regulamentado no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contados 
da publicação desta Lei Complementar.
Parágrafo único. A comissão será formada por representantes dos trabalhadores, 
eleitos em assembleia coordenada pelo sindicato, e por representantes designados 
pela Administração Municipal, com direito de voto por bancada. 
CAPÍTULO V
DA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
Art. 43 A Secretaria Municipal de Saúde e/ou a FAMUC deverá criar sistema 
permanente de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores efetivos do Sistema 
Municipal de Saúde, visando atender às necessidades dos cargos e carreiras cria-
dos por esta Lei Complementar e melhorar os resultados de eficiência e qualidade 
dos serviços prestados. 
Art. 44 Deverá ser previsto no orçamento anual da saúde recursos para progra-
mas institucionais de capacitação, qualificação, aperfeiçoamento e avaliação de 
desenvolvimento de pessoal. 
CAPÍTULO VI
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 45 O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo tem direito à per-
cepção de remuneração mensal, nos termos desta Lei Complementar e de seus 
anexos.
Parágrafo único. A remuneração mensal do servidor de que trata o caput deste 
artigo será composta de vencimento, correspondente a padrão da tabela de venci-
mentos, acrescido das vantagens a que fizer jus, nos termos da legislação vigente.
Seção I
Da Tabela de Vencimento
Art. 46 A tabela de vencimentos para a jornada normal de trabalho é a constante 
do Anexo III desta Lei Complementar.
§1º A tabela de que trata o caput deste artigo será utilizada para o acompanha-
mento do desenvolvimento do servidor na carreira.
§2º A tabela de que trata o caput deste artigo será composta de níveis e padrões:
I - cada nível de vencimento será formado por 45 (quarenta e cinco) padrões;
II - cada nível de vencimento terá um padrão inicial e padrões subsequentes;
III - cada valor de padrão guarda com o anterior e com o subsequente, na escala 
do nível, a mesma relação percentual de 1,408% (um vírgula quatrocentos e oito 
milésimos por cento), garantindo uma amplitude horizontal de 85% (oitenta e 
cinco por cento).
§3º O padrão inicial de vencimento refere-se ao nível das classes de cargos de 
provimento efetivo do Quadro Setorial da Saúde estabelecido no Anexo II desta 
Lei Complementar.
Seção II
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Das Vantagens Pecuniárias
Art. 47 O servidor público detentor de cargo de provimento efetivo poderá perce-
ber as seguintes vantagens, na forma da legislação vigente:
I - abono natalino (13º salário); 
II - adicional noturno;
III - adicional pela prestação de serviço extraordinário (hora-extra);
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas;
V - adicional de férias (1/3 de férias);
VI - diária;
VII - auxílio-transporte;
VIII - gratificação de função comissionada;
IX - gratificação de instrução ou monitoria;
X - gratificação pelo exercício de função de confiança;
XI - gratificação por atividade fiscal; 
XII - gratificação por plantão de final de semana;
XIII - adicional de residência médica;
XIV - incentivo de permanência;
XV - gratificação de urgência;
XVI - gratificação dos profissionais das equipes do programa de saúde da família;
XVII – gratificação por condução continuada de ambulância;
XVIII – função gratificada;
XIX – outras vantagens estabelecidas em legislação específica.
§1º As vantagens previstas nos incisos I ao VII serão concedidas conforme previsto 
no Estatuto dos Servidores Públicos de Contagem.
§2º O servidor detentor de cargo de provimento efetivo nomeado para cargo em 
comissão poderá optar pelo vencimento do cargo em comissão ou de seu cargo 
efetivo, acrescido do percentual de 20% (vinte por cento) a título de Gratificação 
de Função Comissionada.
§3º O servidor designado para exercer, em substituição, por prazo determinado, 
cargo em comissão dos grupos de direção, gerenciamento, supervisão e assessora-
mento, poderá optar pela percepção da remuneração do cargo comissionado para 
o qual foi designado.
§4º VETADO
I – VETADO
II – VETADO
§5º O adicional por tempo de serviço é devido à razão de dez por cento por cada 
período de cinco anos de serviço incidente sobre o vencimento do cargo exercido. 
O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquê-
nio.
Art. 48 Será atribuída Gratificação de Instrução ou Monitoria ao servidor que atuar 
como instrutor ou monitor em programas de capacitação devidamente reconheci-
dos e autorizados pelo dirigente do Quadro Setorial da Saúde.
§1º A gratificação corresponderá ao número de horas de treinamento realizado 
multiplicado pelo dobro do valor do vencimento/hora do cargo ocupado pelo 
servidor, se a atividade realizar-se em horário diverso ao do trabalho do servidor 
no Município.
§2º A gratificação corresponderá ao número de horas de treinamento realizado 
multiplicado por 1,5 (uma vez e meia) do valor do vencimento/hora do cargo ocu-
pado pelo servidor, se a atividade coincidir com o horário de trabalho do servidor 
no Município.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 49 Integram esta Lei Complementar os seguintes Anexos:
I -  Tabela de Transformação de Cargos;
II -  Cargos (Número de Vagas, Provimento, Jornada de Trabalho, Quadro Setorial 
e Nível de Vencimento);
III -  Tabela de Vencimento - Jornada Normal;
IV -  Tabela de Padrões para Efeito de Nova Titulação ou Qualificação;
V -  Especificação de Cargos.
Seção I
Das Disposições Finais
Art. 50 O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, ora instituído será revisado 
sempre que necessária a readequação e modernização, ou a cada 02 (dois) anos 
a partir de 2012, por Comissão composta por representantes da Administração 
Municipal e dos trabalhadores. 
Parágrafo único. A comissão será paritária, formada por representantes dos traba-
lhadores, eleitos em assembleia coordenada pelo sindicato, e por representantes 
designados pela Administração Municipal, com direito de voto por bancada. 
Art. 51 Caberá à Secretaria Municipal de Saúde e ao Presidente da FAMUC avaliar 
periodicamente, não ultrapassando o período de 05 (cinco) anos, a adequação do 
quadro de pessoal, as necessidades da municipalidade, propondo, se for o caso, 
o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis, 

observando os limites legais:
I - as demandas sociais;
II - os indicadores socioeconômicos da cidade e região;
III - a relação entre o número de cargos previstos e o de usuários;
IV - a modernização do processo de trabalho e as inovações tecnológicas;
V - o perfil epidemiológico.
VI – os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 52 Os servidores ocupantes dos cargos do Quadro Setorial da Saúde extintos 
serão aproveitados em cargos análogos à formação exigida para o ingresso no 
cargo, de acordo com a natureza do cargo, jornada e vencimento. 
Art. 53 Ficam extintos os cargos assim descritos no Anexo I desta Lei Complemen-
tar.
Art. 54 As classes de cargos em extinção descritas nos Anexos desta Lei Comple-
mentar subsistirão até que sejam integralmente desocupadas, oportunidade em 
que serão extintos por Decreto do Executivo.
Art. 55 Fica estabelecido que o primeiro processo de progressão dar-se-á por 
titulação ou qualificação, nos termos do regulamento, em data fixada no mesmo, 
quando da aprovação desta Lei Complementar e, no ano seguinte, por mérito, e 
assim sucessivamente. 
Seção II
Do Enquadramento
Art. 56 A transposição dos servidores dos quadros e regime de origem para o 
presente plano dar-se-á mediante enquadramento direto, seguindo critérios de 
avaliação e correlação definidos nesta Lei Complementar, no prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias após sua publicação. 
Art. 57 Observada a correlação dos cargos, na comparação do quadro de cargos 
da legislação pretérita com aqueles definidos no Anexo I desta Lei Complementar, 
proceder-se-á ao enquadramento direto dos servidores nos padrões de venci-
mento dos cargos, podendo haver dispensa do requisito de escolaridade, salvo 
exigência legal.
§1º O servidor que tiver ingressado na Administração Municipal até a data da 
publicação desta Lei Complementar e cuja escolaridade não corresponda ao esta-
belecido no Anexo VI desta Lei Complementar, terá prazo de 08 (oito) anos para 
regularizar sua situação funcional, salvo se a legislação dispuser em contrário. 
§2º O servidor que, após o prazo referido no §1º deste artigo, não regularizar sua 
situação funcional não terá acesso às progressões e promoções previstas nesta Lei 
Complementar.
§3º Para o efeito de enquadramento previsto no caput, será o servidor posiciona-
do no padrão correspondente ao seu vencimento na data da publicação desta Lei 
Complementar, ou, não havendo coincidência, no padrão imediatamente superior 
do mesmo nível.
§4º Para fins de enquadramento, será incorporada, ao vencimento dos servidores 
que fizerem jus, a progressão horizontal prevista na legislação anterior, calculada 
proporcionalmente, até a data de publicação desta Lei Complementar.
§5º O requisito mínimo de escolaridade exigido nos anexos desta Lei Complemen-
tar será exigido aos futuros servidores por ocasião da nomeação, sendo dispensa-
do para os atuais ocupantes de cargos.
§6º A jornada normal de trabalho para os atuais servidores da saúde é aquela defi-
nida no edital do concurso à época de suas respectivas nomeações ou, conforme o 
caso, na legislação vigente.
Art. 58 Efetuado o enquadramento direto no padrão correspondente, dali pros-
seguirá a contagem de intervalos ou mensuração de requisitos para o desenvolvi-
mento do servidor na carreira.
Art. 59 O enquadramento direto será realizado por comissão constituída para este 
fim, designada pelo Secretário Municipal de Saúde ou Presidente da FAMUC.
Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo terá as seguintes 
atribuições:
I - a realização do enquadramento nos termos desta Lei Complementar;
II - a apreciação, em primeira instância, dos pedidos de reconsideração interpostos 
face ao enquadramento realizado.
Art. 60 Os servidores ocupantes dos cargos Auxiliar Administrativo e Atenden-
te Administrativo, que cumprirem o requisito de escolaridade nível médio, nos 
termos do regulamento, serão enquadrados, com equivalência de atividades, no 
mesmo nível salarial do cargo de Assistente Administrativo.
Art. 61 Os servidores ocupantes dos cargos Auxiliar de Enfermagem I e Auxiliar de 
Enfermagem II, que cumprirem o requisito de escolaridade nível médio técnico em 
enfermagem, acrescido de registro no COREN, ou nível superior de enfermagem, 
serão enquadrados, com equivalência de atividades, no mesmo nível salarial do 
cargo de Técnico de Enfermagem, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 
2010. 
Art. 62 Do ato que fixar o enquadramento caberá recurso, no prazo de 90 (noven-
ta) dias, dirigido à comissão de que trata o art. 59 desta Lei Complementar.
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§1º Havendo recurso, caberá à comissão realizar o estudo e a avaliação do 
histórico-funcional do servidor.
§2º Em caso de indeferimento, a comissão encaminhará ao Secretário Municipal 
de Saúde ou ao Presidente da FAMUC, para julgamento em segunda instância.
§3º Em segunda instância, o prazo do recurso será de 30 (trinta) dias. 
§4º Da decisão do Secretário Municipal de Saúde ou Presidente da FAMUC, não 
caberá recurso.
Seção III
Das Disposições Transitórias
Art. 63 Dentro de até 150 (cento e cinqüenta) dias a contar da data da publicação 
desta Lei Complementar, será revisto e publicado, em decreto, para se ajustar 
às diretrizes do Plano, o enquadramento dos cargos de provimento efetivo do 
Quadro Setorial da Saúde, caso o mesmo ainda não tenha sido realizado, através 
de legislação específica.
Art. 64 Ao servidor que tiver ingressado no Quadro Setorial da Saúde até a data 
da publicação desta Lei Complementar assiste o direito, na forma do regulamento, 
à progressão por títulos ou qualificação obtidos antes de sua vigência, desde que 
respeitados os demais requisitos previstos nesta Lei Complementar.
§1º Na hipótese descrita no caput deste artigo, somente o título ou qualificação 
mais vantajoso para o servidor dará direito à progressão imediata.
§2º Os certificados não utilizados para progressão por titulação ou qualificação 
poderão ser apresentados nos biênios seguintes.
Art. 65 O servidor efetivo apostilado, detentor de estabilidade financeira, poderá 
optar pelas regras de carreira criadas por esta Lei Complementar, hipótese em que 
o apostilamento será transformado em vantagem nominalmente identificada. 
§1º A transformação do apostilamento em vantagem nominalmente identificada 
obedecerá ao aplicativo estabelecido nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 
32, de 20 de dezembro de 2006.
§2º O interessado deverá protocolar o pedido de opção pelas regras deste plano 
de carreiras, até 30 (trinta) dias da publicação desta Lei Complementar.
§3º O servidor apostilado ou detentor de estabilidade financeira que não optar 
pelas regras de carreira criadas por esta Lei Complementar, fica obrigado a desem-
penhar a jornada prevista para o cargo no qual ocorreu a estabilidade financeira, 
segundo a legislação vigente à época do apostilamento. 
Art. 66 Para o servidor que tiver ingressado na Administração Pública Municipal, 
através de concurso público, antes da data de publicação desta Lei Complementar, 
prevalece a escolaridade prevista no edital.
Art. 67 O servidor do Quadro Setorial da Saúde, da Administração Direta, poderá 
optar pela aplicação desta Lei Complementar, optando pelo enquadramento 
direto previsto neste Plano.
§1° O servidor do quadro setorial da saúde, da administração direta, poderá a 
qualquer tempo e uma única vez, fazer a opção referida neste artigo, através de 
requerimento devidamente assinado, protocolado no órgão de recursos humanos 
da FAMUC. 
§2° Uma vez feita a opção referida neste artigo, o servidor não poderá mais pleite-
ar qualquer mudança de plano.
§3° Aplicam-se aos servidores do Quadro Setorial da Saúde, da Administração 
Direta, que não optarem pelo enquadramento no presente Plano, todas as leis 
municipais vigentes até a data da aprovação desta Lei Complementar.
§4° As leis referidas no parágrafo anterior não produzirão efeitos sobre os servido-
res que se enquadrarem no presente Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.
§5° As gratificações, progressões e demais vantagens criadas por esta Lei Comple-
mentar se aplicarão apenas ao servidor que fizer a opção referida no caput deste 
artigo.
§6º - Na data do enquadramento, caso o servidor do quadro setorial da saúde da 
administração direta não se manifeste formalmente, o mesmo será mantido no 
Plano de Cargos e Carreiras referente à Lei nº 2.102, de 15 de julho de 1990.
Art. 68 Fica incorporado o adicional, no valor de R$60,00 (sessenta reais), concedi-
do a título de abono aos servidores da Administração Direta do Quadro Setorial da 
Saúde, conforme o art. 7º da Lei Complementar nº 041, de 12 de julho de 2007.
Parágrafo único. A incorporação do adicional referido neste artigo se dará antes 
do enquadramento desses servidores.
Art. 69 Não poderá haver concurso público para ocupar vagas na Classe de Cargo 
‘em extinção.
Parágrafo único. Na situação a que se refere o caput deste artigo, o número de 
vagas limitar-se-á aos atuais ocupantes, extinguindo-se progressivamente na sua 
vacância.
Art. 70 Com o objetivo de valorizar todos os trabalhadores da área de saúde do 
Município, fica fixado, para os empregados públicos ocupantes dos empregos 
públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, o 
vencimento base de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), ficando estipulado 
para estes empregados públicos a mesma data base dos demais servidores da 

Saúde, retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de outubro de 2010.
Parágrafo único. A partir de fevereiro de 2011, o vencimento base dos emprega-
dos públicos ocupantes dos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde 
e Agente de Combate às Endemias será fixado em R$ 620,00 (seiscentos e vinte 
reais).
Art. 71 Fica instituída, para os empregados públicos ocupantes dos empregos 
públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, a 
gratificação de desempenho, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). 
§1º A gratificação de desempenho será concedida, mensalmente, nos termos do 
regulamento, para os empregados públicos que se encontrarem na atividade regu-
lar e continuada do emprego público. 
§2º Considera-se atividade regular e continuada a frequência, a pontualidade e a 
permanência do empregado público no local de trabalho.
§3º A comprovação da atividade regular e continuada será realizada através das 
escalas mensais das unidades e dos registros mensais de frequência.
§4º Não fará jus à gratificação de que trata o caput deste artigo o empregado pú-
blico que, durante o mês, se ausentar do serviço por mais de 15 dias, por motivo 
de faltas, licenças ou afastamentos de qualquer natureza, incluindo afastamentos 
médicos.
§5º Não fará jus à gratificação de que trata o caput deste artigo o empregado 
público que, por dois meses consecutivos, tiver 10% (dez por cento) de atrasos, 
saídas antecipadas ou ausências nas escalas.
§6º Ficam os efeitos desta gratificação retroativos a 1º de outubro de 2010, desde 
que cumpridas todas as condições constantes nos parágrafos 1º e 5º desta Lei 
Complementar.
Art. 72 Fica concedido aos empregados públicos ocupantes dos empregos públi-
cos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, o Auxílio 
Protetor Solar, no valor R$20,00 (vinte reais), concedido mensalmente para os 
empregados públicos que se encontrarem na atividade regular e continuada do 
emprego público, para auxílio na compra do Protetor Solar.
§1º Considera-se atividade regular e continuada a frequência, a pontualidade e a 
permanência do empregado público no local de trabalho.
§2º A comprovação da atividade regular e continuada será realizada através das 
escalas mensais das unidades e dos registros mensais de frequência.
§3º Não fará jus à gratificação de que trata o caput deste artigo o servidor que, 
durante o mês, se ausentar do serviço por mais de 15 dias, por motivo de faltas, 
licenças ou afastamentos de qualquer natureza, incluindo afastamento médico e 
gozo de férias regulamentares.
Art. 73 Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Lei Complementar serão 
regulamentados por Decreto do Executivo.
Art. 74 Para ocorrerem as despesas decorrentes desta Lei Complementar, utilizar-
se-ão dotações próprias do orçamento do Executivo Municipal. 
Art. 75 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 76 Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Registro, em Contagem, 20 de janeiro de 2011.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

LEI COMPLEMENTAR nº 105, de 20 de janeiro de 2011
Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os Servidores Públicos 
do Município de Contagem da Administração Direta que integram os Quadros 
Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon e do CINCO e dá outras 
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da Aplicação
Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores 
públicos do Município de Contagem da Administração Direta que integram o 
Quadro Setorial da Administração, e da Administração Indireta que integram os 
Quadros Setoriais da Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Conta-
gem - ConParq, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem 
- TransCon e do Centro Industrial de Contagem - CINCO.
Parágrafo único. Esta Lei Complementar tem como objetivo organizar e regula-
mentar os cargos públicos em carreira, com remuneração equilibrada para os ser-
vidores públicos municipais dos Quadros Setoriais referidos no caput deste artigo.
Seção II
Das Diretrizes
Art. 2º O PCCV dos Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon 
e do CINCO se fundamenta nos princípios de isonomia, equidade de oportuni-
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dades, valorização e profissionalização da atividade pública e visa assegurar a 
eficácia e eficiência da ação administrativa, sob as seguintes diretrizes:
I -  distribuição das atividades administrativas permanentes do Executivo Muni-
cipal por cargos públicos;
II -  tratamento isonômico dos cargos iguais ou assemelhados, relativamente aos 
direitos, vantagens e deveres de seus ocupantes;
III -  o ingresso do servidor na carreira se dará sempre mediante concurso público 
de provas ou de provas e títulos;
IV -  exigência de qualificação mínima para cada cargo, para ingresso no serviço 
público;
V -  melhoria da qualificação dos servidores através de programas permanentes e 
regulares de aperfeiçoamento profissional;
VI -  valorização dos servidores;
VII -  melhoria da qualidade de vida no trabalho;
VIII -  promoção da integração entre os servidores e destes com os usuários dos 
serviços públicos;
IX -  melhoria da imagem dos servidores e do serviço público;
X -  busca do envolvimento e comprometimento dos servidores com os objetivos 
da Administração Municipal;
XI -  gestão descentralizada de pessoal;
XII -  eficiência na prestação dos serviços;
XIII -  participação dos servidores na gestão do PCCV, assegurada a transparência e 
publicidade dos atos.
Seção III
Dos Conceitos
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se:
I - Plano de carreira - é o conjunto de normas que disciplinam o ingresso e insti-
tuem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos 
servidores, de forma a contribuir com a qualificação dos serviços prestados pelos 
órgãos e instituições, constituindo-se em instrumento de gestão da política de 
pessoal; 
II - Cargo público - é o conjunto de objetivos, atribuições, deveres, requisitos e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidos 
a um servidor, criado por lei com denominação, número limitado, jornada e venci-
mento próprios, de provimento efetivo ou em comissão;
III - Cargo de provimento efetivo - é provido em caráter permanente; criado por 
lei, com denominação própria, cuja investidura depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos;
IV - Cargo de provimento em comissão - é provido em caráter transitório, por 
critérios de confiança, para o desempenho de atividade de direção, gerenciamen-
to, chefia e assessoramento, expressamente previsto em lei, de livre nomeação e 
exoneração;
V - Cargo técnico ou científico - é o que exige para seu exercício a conjugação de 
formação específica superior ou média e atribuições que impliquem conhecimen-
tos científicos ou técnicos adquiridos mediante formação prático-teórica, com 
profissão regulamentada;
VI – Carreira – é a trajetória do servidor detentor de cargo efetivo, organizada em 
classe de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação exigidas, bem como a 
natureza e a complexidade das atribuições a serem exigidas.
VII - Servidor público - pessoa legalmente investida em cargo público, em comis-
são ou em caráter efetivo admitido por meio de concurso público;
VIII - Função pública - é o conjunto de atribuições e responsabilidades, não inte-
grantes de carreira, provida em caráter transitório, nas hipóteses autorizadas por 
lei;
IX - Tarefas - compõem as atividades executadas por uma pessoa que ocupa 
determinado cargo;
X - Atividades - ações de mesma natureza e finalidade em relação ao conjunto de 
atribuições de um profissional;
XI - Atribuições do cargo - conjunto de ações ou atividades que devem ser desem-
penhadas no cumprimento do objetivo do cargo; 
XII - Objetivo do cargo - é o conjunto de ações direcionadas e articuladas visando 
o cumprimento dos objetivos organizacionais da administração pública e dos 
interesses sociais;
XIII - VETADO
XIV - Formação - é o conjunto de requisitos profissionais adquiridos pela escolari-
dade, que correspondam a designações profissionais reconhecidas publicamente;
XV - Qualificação - é o conjunto de aptidões, profissionais ou não, advindas da ex-
periência profissional, da vivência e/ou do treinamento e capacitação do servidor;
XVI - Classe de cargos - é o conjunto de cargos de mesma denominação e nature-
za, dividido em agrupamentos de cargos de igual nível de vencimentos, aos quais 
se dá referências numéricas;
XVII - Padrão - é o grau de vencimento escalonado horizontalmente, que indica a 

posição do desenvolvimento do servidor municipal em sua classe;
XVIII – Nível - série de padrões em que se desenvolverá o servidor na carreira e que 
estabelece o vencimento inicial do cargo;
XIX - Interstício - é o lapso de tempo necessário para a promoção e progressão;
XX - Enquadramento - é o ato pelo qual se estabelece a posição do servidor 
municipal em um determinado cargo, classe e padrão de vencimento, em face da 
análise de sua situação jurídico-funcional; 
XXI - Vencimento - é a retribuição pecuniária paga ao servidor pelo efetivo exer-
cício de seu cargo ou função, fixado em lei, sujeito a reajuste periódico que lhe 
preserve o poder aquisitivo;
XXII - Vantagem - é o acréscimo pecuniário resultante de adicionais ou gratifica-
ções;
XXIII - Remuneração - é a retribuição pecuniária recebida pelo exercício do cargo 
público, acrescida de todas as vantagens;
XXIV - Promoção - é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para pa-
drão superior da tabela de vencimentos mediante seleção interna periódica;
XXV - Progressão - é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para 
outro superior nos termos do regulamento, e dar-se-á por mérito, titulação ou 
qualificação;
XXVI - Quadro - conjunto que contém, em seus aspectos quantitativos e quali-
tativos, a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais e 
específicas do Executivo Municipal, indicando as classes, os títulos dos cargos, o 
nível e as quantidades de vagas;
XXVII - Quadro setorial: conjunto que contém, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos, a força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais 
e específicas de seu setor de atuação, indicando as classes, os títulos dos cargos, o 
nível e as quantidades de vagas;
XXVIII - Avaliação de desempenho - é o processo de avaliação continuada do servi-
dor municipal que se destina à apuração da eficiência, qualidade e produtividade 
deste, bem como do comprometimento com os objetivos específicos de seu cargo.
Seção IV
Da Estrutura do Plano
Art. 4º Para os efeitos desta Lei Complementar, os cargos públicos do Executivo 
distribuem-se por Quadros Setoriais, segundo a natureza, a competência e a finali-
dade precípua dos órgãos abrangidos pelo Quadro.
Parágrafo único. Os Quadros Setoriais de que trata esta Lei Complementar são:
I - Quadro Setorial da Administração;
II - Quadro Setorial da ConParq - Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes 
de Contagem;
III - Quadro Setorial da TransCon - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes 
de Contagem;
IV - Quadro Setorial do CINCO – Centro Industrial de Contagem.
Art. 5º Cada Quadro Setorial está estruturado em: 
I -  cargos, descritos segundo a natureza geral e objetivo do trabalho, as tarefas 
típicas e a complexidade e responsabilidade a elas inerentes, a escolaridade e, 
ainda, se for o caso, a experiência exigida para seu desempenho;
II -  classes, que representam o conjunto de cargos de mesma denominação e 
natureza, dividido em agrupamentos de cargos de igual nível de vencimentos, aos 
quais se dá referências numéricas.
Art. 6º Os Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon e do 
CINCO deverão observar as diretrizes e regras previstas nesta Lei Complementar e 
em regulamento.
CAPÍTULO II
DOS QUADROS SETORIAIS
Seção I
Do Quadro Setorial da Administração
Art. 7º O Quadro Setorial da Administração abrange:
I -  os cargos comuns, por suas atribuições, aos órgãos do Poder Executivo da 
Administração Direta;
II -  os cargos específicos, por suas atribuições, aos órgãos abrangidos pelo 
Quadro Setorial da Administração;
III -  os cargos em comissão, pertinentes aos órgãos abrangidos pelo Quadro 
Setorial da Administração.
Parágrafo único. Os órgãos abrangidos pelo Quadro Setorial da Administração 
são todos aqueles pertencentes à Administração Direta, exceto os de finalidade de 
manutenção e desenvolvimento do ensino e de ações de Saúde, tratados em leis 
específicas.
Art. 8º Além das competências estabelecidas em lei específica, compete ao Secre-
tário Municipal de Administração:
I - gerir o Quadro Setorial da Administração;
II - colaborar na elaboração da proposta do regulamento e, uma vez editado, zelar 
por sua observância, qualquer que seja o Quadro Setorial, e recomendar ao Prefei-
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to que o aperfeiçoe ou assegure a correção de eventuais distorções;
III - realizar os concursos públicos ou promovê-los, para provimento em caráter 
efetivo de todos os cargos da Administração Direta;
IV - executar os programas de desenvolvimento de gestão de pessoas ou promovê-
los, em benefício dos servidores ocupantes dos cargos da Administração Direta;
V - implantar as regras de progressão e promoção dos servidores ocupantes dos 
cargos específicos do Quadro Setorial da Administração e dos cargos comuns 
lotados nos Quadros Setoriais, conforme estabelecido nesta Lei Complementar. 
VI - colaborar com os dirigentes dos demais Quadros Setoriais, segundo o regula-
mento do Plano.
Seção II
Do Quadro Setorial da ConParq
Art. 9º Integram o Quadro Setorial da ConParq os cargos, de provimento efetivo 
e de provimento em comissão, pertinentes aos órgãos da Fundação Municipal de 
Parques e Áreas Verdes de Contagem.
Parágrafo único. A transformação de cargos, o quantitativo de cargos, a jornada, 
o provimento, a classificação, a tabela de padrões para efeitos de obtenção de 
nova progressão por titulação ou qualificação e as especificações de classes de 
cargos da ConParq estão contidos nos Anexos I ao V desta Lei Complementar, 
sendo distinguidos pelo Quadro Setorial.
Art. 10 Além das competências estabelecidas em lei específica, compete ao Presi-
dente da ConParq:
I - gerir o Quadro Setorial da ConParq;
II - realizar os concursos públicos para provimento, em caráter efetivo, dos cargos 
do Quadro Setorial da ConParq;
III - aprovar todo edital de promoção e de concurso público, previamente visado, 
sob pena de nulidade, pela Assessoria Jurídica;
IV - homologar os resultados dos concursos, incluídos os de promoção;
V – expedir os atos de progressão e promoção;
VI - executar os programas de desenvolvimento de gestão de pessoas ou promovê-
los, em benefício dos servidores ocupantes dos cargos, de provimento efetivo, do 
Quadro Setorial da ConParq;
VII - implantar as regras de progressão e promoção dos servidores ocupantes dos 
cargos do Quadro Setorial da ConParq.
VIII - encaminhar ao Prefeito a proposta de regulamento referido nesta Lei Com-
plementar, com base em estudo do Quadro Setorial da ConParq;
IX - zelar pela observância do disposto no regulamento e apresentar nova 
proposta ao Prefeito, visando o seu aperfeiçoamento e a correção de eventuais 
distorções.
Seção III
Do Quadro Setorial da TransCon
Art. 11 Integram o Quadro Setorial da TransCon os cargos, de provimento efetivo 
e de provimento em comissão, pertinentes aos órgãos da Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes de Contagem.
Parágrafo único. A transformação de cargos, o quantitativo de cargos, a jornada, 
o provimento, a classificação, a tabela de padrões para efeitos de obtenção de 
nova progressão por titulação ou qualificação e as especificações de classes de 
cargos da TransCon estão contidos nos Anexos I ao V desta Lei Complementar, 
sendo distinguidos pelo Quadro Setorial.
Art. 12 Além das competências estabelecidas em lei específica, compete ao Presi-
dente da TransCon:
I - gerir o Quadro Setorial da TransCon;
II - realizar os concursos públicos para provimento, em caráter efetivo, dos cargos 
do Quadro Setorial da TransCon;
III - aprovar todo edital de promoção e de concurso público, previamente visado, 
sob pena de nulidade, pelo órgão jurídico;
IV - homologar os resultados dos concursos, incluídos os de promoção;
V - expedir os atos de progressão e promoção;
VI - executar os programas de desenvolvimento de gestão de pessoas ou promovê-
los, em benefício dos servidores ocupantes dos cargos, de provimento efetivo, do 
Quadro Setorial da TransCon;
VII - implantar as regras de progressão e promoção dos servidores ocupantes dos 
cargos do Quadro Setorial da TransCon.
VIII - encaminhar ao Prefeito a proposta de regulamento referido nesta Lei Com-
plementar, com base em estudo do Quadro Setorial da TransCon;
IX - zelar pela observância do disposto no regulamento e apresentar nova 
proposta ao Prefeito, visando o seu aperfeiçoamento e a correção de eventuais 
distorções.
Seção IV
Do Quadro Setorial do CINCO
Art. 13 Integram o Quadro Setorial do CINCO os cargos, de provimento efetivo 
e de provimento em comissão, pertinentes aos órgãos do Centro Industrial de 

Contagem.
Parágrafo único. A transformação de cargos, o quantitativo de cargos, a jornada, 
o provimento, a classificação, a tabela de padrões para efeitos de obtenção de 
nova progressão por titulação ou qualificação e as especificações de classes de 
cargos do CINCO estão contidos nos Anexos I ao V desta Lei Complementar, sendo 
distinguidos pelo Quadro Setorial.
Art. 14 Além das competências estabelecidas em lei específica, compete ao Presi-
dente do CINCO:
I - gerir o Quadro Setorial do CINCO;
II - realizar os concursos públicos para provimento, em caráter efetivo, dos cargos  
do Quadro Setorial do CINCO;
III - aprovar todo edital de promoção e de concurso público, previamente visado, 
sob pena de nulidade, pelo órgão jurídico;
IV - homologar os resultados dos concursos, incluídos os de promoção;
V - expedir os atos de progressão e promoção;
VI - executar os programas de desenvolvimento de gestão de pessoas ou promovê-
los, em benefício dos servidores ocupantes dos cargos, de provimento efetivo, do 
Quadro Setorial do CINCO;
VII - implantar as regras de progressão e promoção dos servidores ocupantes dos 
cargos do Quadro Setorial do CINCO;
VIII - encaminhar ao Prefeito a proposta de regulamento referido nesta Lei Com-
plementar, com base em estudo do Quadro Setorial do CINCO;
IX - zelar pela observância do disposto no regulamento e apresentar nova 
proposta ao Prefeito, visando o seu aperfeiçoamento e a correção de eventuais 
distorções.
CAPÍTULO III
DOS CARGOS E CLASSES
Art. 15 As classes de cargos e o seu respectivo quantitativo são os constantes do 
Anexo II desta Lei Complementar.
§1º O objetivo geral e a formação escolar mínima exigida para o desempenho das 
classes de cargos públicos estão previstos no Anexo V desta Lei Complementar.
§2º Toda classe de cargos de provimento efetivo se organizará em carreira na 
forma desta Lei Complementar.
Art. 16 É assegurado o tratamento isonômico para os cargos e classes integrantes 
dos Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon e do CINCO.
Art. 17 Os cargos em comissão são de recrutamento amplo ou limitado, observa-
das, em qualquer caso, as exigências na respectiva especificação de classe.
§1º São considerados cargos de recrutamento amplo os de livre escolha dos 
dirigentes dos Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon e do 
CINCO, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, observadas as exigências 
legais.
§2º São considerados cargos de recrutamento limitado aqueles destinados a servi-
dores de carreira, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas em Lei. 
§3º Do total de cargos em comissão, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) 
deverão ser ocupados por servidores de carreira.
Seção I
Dos Objetivos dos Cargos
Art. 18 Os cargos têm os objetivos de:
I - definir as atividades e orientar as ações e serviços públicos a serem executados 
pelos servidores;
II - atender os interesses sociais e da Administração Municipal;
III - fornecer as informações por meio de sua descrição, que servirão para o desen-
volvimento do sistema de gestão de pessoas e, em especial, à respectiva avaliação 
de cargos.
Parágrafo único. As descrições de cargos, definidas em regulamento, devem 
enfatizar os seus objetivos.
Seção II
Da Especificação dos Cargos
Art. 19 A natureza dos cargos ou das classes de cargos e a escolaridade exigida 
para seu desempenho são definidas nesta Lei Complementar.
Art. 20 As especificações dos cargos devem determinar o padrão de exigência dos 
vários requisitos para o melhor desempenho das atividades.
§1º A especificação das atribuições típicas de cada cargo ou classe de cargos é 
aprovada em regulamento.
§2º As especificações devem conter os requisitos físicos e mentais, responsabilida-
des e condições de trabalho exigidos do ocupante do cargo.
§3º A Classe de Cargo cujo objetivo não estiver atendendo aos interesses sociais, 
ou que contrariar às novas diretrizes legais, ou que se encontrar com práticas de 
trabalho desatualizadas em relação às modernas técnicas administrativas tornar-
se-á ‘em extinção’.
Seção III
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Do Conselho de Políticas de Administração e Remuneração de Pessoal e da Avalia-
ção dos Cargos
Art. 21 Fica criado o Conselho de Políticas de Administração e Remuneração de 
Pessoal – COPARPE, de caráter consultivo, composto de forma paritária por repre-
sentantes do Executivo, do Legislativo e por servidores eleitos por seus pares, a ser 
regulamentado no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de publicação desta 
Lei Complementar.
§1º O COPARPE participará das avaliações dos cargos que deverá estabelecer o 
valor relativo de um cargo em relação aos demais.
§2º A avaliação dos cargos de que trata o § 1º deste artigo deverá mensurar a 
importância do cargo no Quadro Setorial a que pertence e de cada fator na sua 
especificação.
Seção IV
Da Classificação dos Cargos
Art. 22 A classificação e o enquadramento dos servidores obedecem a critérios de 
formação e qualificação inerentes à atividade específica do cargo.
Art. 23 A classificação dos cargos seguirá por ordem hierárquica, de acordo com 
os valores atribuídos na avaliação, considerando parecer emitido pelo COPARPE.
Seção V
Da Jornada de Trabalho
Art. 24 A jornada de trabalho de cada cargo é a constante do Anexo II desta Lei 
Complementar, fixada em razão de suas respectivas atribuições.
§1º Os horários de trabalho referentes às jornadas de que trata o caput deste arti-
go serão definidos pela chefia imediata do servidor, de acordo com a conveniência 
do serviço e o interesse público e serão apuradas mensalmente, preferencialmente 
por meio eletrônico.
§2º A duração máxima da jornada de trabalho de cada cargo será de 44 (quarenta 
e quatro) horas semanais. 
Art. 25 O ocupante de cargo em comissão submete-se ao regime de dedicação 
integral, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração 
Municipal.
Art. 26 Os valores dos níveis de vencimento indicados nos Anexos desta Lei Com-
plementar corresponderão à duração normal do trabalho pertinente aos cargos 
da classe.
§1º O acréscimo ao período de duração normal do trabalho será remunerado 
proporcionalmente, observado o regime jurídico do serviço extraordinário.
§2º Somente será autorizado serviço extraordinário para atender à situação excep-
cional e temporária, respeitado o limite máximo, por mês, de 40% (quarenta por 
cento) da jornada normal.
§3º As atividades que exijam a prestação dos serviços em regime de plantão dar-
se-ão nos termos do regulamento a ser elaborado no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de publicação desta Lei Complementar. 
Seção VI
Da Flexibilização da Jornada
Art. 27 Havendo interesse da Administração Pública e do servidor, poderá haver 
flexibilização da jornada de trabalho, podendo o servidor prestar serviços com 
jornada reduzida ou ampliada. 
§1º O servidor poderá exercer suas atividades em jornadas reduzidas ou ampliadas 
para atender a demanda, observando o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) 
da jornada normal, e o máximo de 10,0% (dez por cento), 46,68% (quarenta e 
seis vírgula sessenta e oito por cento) e 76,0% (setenta e seis por cento) para os 
ocupantes de cargos com jornadas de 40 (quarenta), de 30 (trinta) e de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, respectivamente. 
§2º Na hipótese de ocorrer o disposto neste artigo, o servidor receberá remunera-
ção proporcional à nova jornada, garantindo-lhe sobre o novo vencimento base a 
incidência de todos os demais benefícios.
§3º Não será permitido para o servidor com jornada reduzida o exercício de servi-
ços extraordinários.
§4º Havendo necessidade por serviços extraordinários de servidores, esses deverão 
ser prestados preferencialmente por aqueles que estejam cumprindo jornada 
ampliada.
Art. 28 Havendo interesse de mais de um servidor pela jornada ampliada, a priori-
dade na escolha do servidor obedecerá aos seguintes critérios e nesta ordem:
I - ao servidor que tiver melhor freqüência, assiduidade e menor número de licen-
ças, no período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses;
II - ao servidor com menor remuneração;
III - ao servidor que obtiver o melhor desempenho na sua função, no período dos 
últimos 60 (sessenta) meses;
IV - ao servidor que tiver a maior titulação;
V - ao servidor com maior tempo de serviço na função, na Administração Munici-
pal;
VI - ao servidor com maior tempo de serviço público municipal.

§1º Fica condicionada a concessão de jornada ampliada à aptidão e qualificação 
do servidor para exercer as novas funções.
§2º Só será mantida a jornada ampliada do servidor que:
I - tiver bom desempenho em suas atividades, se esse for insuficiente o servidor 
deverá retornar ao exercício da jornada normal de trabalho;
II - estiver em pleno exercício das funções de seu cargo, devendo retornar ao exer-
cício da jornada normal de trabalho sempre que encontrar-se de licença.
Art. 29 Não é permitida ao ocupante de dois cargos públicos a adoção de jornada 
ampliada de trabalho. 
Art. 30 Havendo interesse de servidores efetivos por exercer novas atividades e 
funções através de jornada ampliada, estas deverão ser exercidas preferencialmen-
te por esses servidores.
Parágrafo único. Somente após esgotar o preenchimento das novas funções por 
servidores que pleiteiam exercê-las através de jornada ampliada é que poderá 
haver novas contratações e ou nomeações.
Art. 31 Em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo superior hierár-
quico e homologadas pelo dirigente dos Quadros Setoriais da Administração, da 
ConParq, da TransCon e do CINCO, além do acréscimo decorrente da flexibilização 
da jornada, o servidor poderá ser remunerado pelo serviço extraordinário, respei-
tado o limite máximo estabelecido nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Na hipótese de redução de jornada não será permitida a presta-
ção de serviços extraordinários. 

CAPÍTULO IV
DAS CARREIRAS
Art. 32 A Carreira é a trajetória do servidor detentor de cargo efetivo desde o seu 
ingresso até o seu desligamento, estabelecida pelo escalonamento das classes de 
modo ascendente, definida em uma estrutura e desenvolvimento único, regida 
por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional, remuneração 
e avaliação de desempenho, tendo em vista escolaridade, graus de responsabili-
dade, complexidade das tarefas, experiência e iniciativa requeridas, bem como o 
incentivo pela formação, qualificação e desempenho favorável no cargo.
Seção I
Do Sistema de Carreiras
Art. 33 A organização dos cargos e classes em carreira visa assegurar ao servidor, 
detentor de cargo de provimento efetivo estável, a movimentação em níveis e 
padrões de vencimento na forma desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Não se integram ao sistema de carreira:
I - os cargos de provimento em comissão;
II - os cargos remunerados mediante título de estabilidade financeira (aposti-
lamento), salvo se houver opção pela transformação da apostila em vantagem 
nominalmente identificada, no prazo estabelecido em lei;
III - os ocupantes de função pública estável por força do art. 19 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.
Art. 34 A investidura em cargo de carreira dar-se-á sempre no primeiro padrão de 
vencimento, exceto quando for exigido no edital requisito de formação superior 
ao definido em lei, hipótese em que o servidor poderá apresentar a habilitação 
para fins de enquadramento no padrão de vencimento correspondente, observado 
o Anexo IV desta Lei Complementar.
Seção II
Dos Mecanismos de Desenvolvimento do Servidor na Carreira
Art. 35 O desenvolvimento do servidor, detentor de cargo efetivo estável na carrei-
ra, dar-se-á mediante progressão ou promoção nos termos da legislação vigente.
§1º A movimentação do servidor na carreira dar-se-á nos padrões de vencimento 
correspondentes à classe de cargos a que pertence, nos termos desta Lei Comple-
mentar.
§2º Contar-se-á como efetivo exercício, para fins de promoção e progressão, o 
desempenho de atribuições de cargo comissionado.
§3º Para o efeito de desenvolvimento do servidor na carreira, o desempenho de 
servidor detentor de cargo de provimento efetivo, enquanto permanecer no exer-
cício de cargo de provimento em comissão, não sofrerá prejuízo.
Art. 36 Não concorrerá à promoção ou progressão, o servidor que:
I - somar mais de 6 (seis) faltas injustificadas nos 24 (vinte e quatro) meses que 
antecedem a progressão ou promoção;
II - obtiver conceito insuficiente no processo de avaliação de desempenho, confor-
me regulamento;
III - estiver em estágio probatório;
IV - sofrer punição disciplinar nos 24 (vinte e quatro) meses que antecedem a 
progressão ou promoção;
V - estiver em gozo de qualquer licença sem vencimento; 
VI - encontrar-se cedido sem ônus, salvo quando a cessão se der entre entidades 
da Administração Municipal;
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VII - tiver afastamento acima de 120 (cento e vinte) dias, alternados ou não, em 
decorrência de licença para tratamento de saúde nos 24 (vinte e quatro) meses 
que antecedem a progressão ou promoção.
Parágrafo único. A punição disciplinar de que trata o inciso IV deste artigo será 
considerada para efeitos de impedimento do servidor em concorrer à promoção 
ou à progressão, caso tenha sido aplicada após a observância do devido processo 
administrativo disciplinar ou sindicância, observados o contraditório e a ampla 
defesa.
Art. 37 Enquanto o servidor estiver respondendo a sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, aquisição de nova progressão ou de promoção ficará 
suspensa, devendo ser restabelecido o pagamento com efeito retroativo à data da 
concessão no caso de absolvição ou arquivamento do feito.
Art. 38 Progressão é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para 
outro superior, e dar-se-á por mérito, titulação ou qualificação.
Art. 39 O direito à progressão poderá ser adquirido a cada 02 (dois) anos de efeti-
vo exercício do cargo, em intervalos anuais, alternando-se a progressão por mérito 
e a progressão por titulação ou qualificação.
Subseção I
Da Progressão por Mérito
Art. 40 A progressão por mérito dar-se-á para o padrão de vencimento imedia-
tamente superior àquele em que se encontrar o servidor, mediante avaliação conti-
nuada de desempenho.
§1º Para adquirir progressão por mérito deverá o servidor cumprir o intervalo de 
02 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, contados do posicionamento no pa-
drão antecedente, e obter conceito favorável no processo de avaliação continuada 
de desempenho.
§2º A avaliação continuada de desempenho do servidor, para fins de progressão 
por mérito, será realizada anualmente, na forma do regulamento que será elabo-
rado com a participação do COPARPE.
Subseção II
Da Progressão por Titulação ou Qualificação
Art. 41 Ao servidor assiste o direito a acréscimo de padrão ou padrões de venci-
mento, por nova titulação ou nova qualificação, nos termos do Anexo IV desta Lei 
Complementar.
Art. 42 A progressão por titulação ou qualificação dar-se-á para padrão superior 
àquele em que se encontrar o servidor mediante comprovação de conclusão de 
nível de escolaridade ou de cursos afins ao cargo, respectivamente, segundo crité-
rios estabelecidos pela Administração Municipal em regulamento.
§1º Considera-se título ou qualificação aquele que o servidor obteve depois de seu 
ingresso no Executivo Municipal de Contagem, salvo:
I - os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu concluídos antes do 
ingresso do servidor no Executivo Municipal;
II - quando for exigida no edital de concurso público qualificação superior à previs-
ta em lei para o exercício do cargo.
§2º Somente terão validade para efeito da progressão, de que trata este artigo, os 
cursos de treinamento ou aperfeiçoamento afins à classe de cargos que pertencer 
o servidor, previamente autorizados pelos dirigentes dos Quadros Setoriais da 
Administração, da ConParq, da TransCon e do CINCO.
§3º As qualificações ou titulações obtidas pelo servidor durante o período do está-
gio probatório poderão ser aproveitadas para fins de progressão somente depois 
da aquisição da estabilidade, nos termos estabelecidos nesta Lei Complementar.
§4º As horas excedentes de certificados de cursos já utilizados para fins de pro-
gressão por qualificação ou titulação poderão ser computadas para as progressões 
subsequentes.
Art. 43 Fica limitado a 22 (vinte e dois) o número total de padrões de vencimento 
concedidos ao servidor no desenvolvimento da carreira, para fins de progressão 
por qualificação e titulação.
§1º No caso de obtenção de mais de um título somente o mais vantajoso para o 
servidor dará direito à progressão imediata.
§2º Os certificados de cursos de qualificação poderão ter suas cargas-horárias 
somadas a fim de viabilizar a progressão.
§3º Os certificados não utilizados para progressão por titulação ou qualificação, 
poderão ser apresentados nos biênios seguintes. 
§4º As horas excedentes de certificados de cursos já utilizados para fins de 
progressão por qualificação ou titulação poderão ser computadas para os biênios 
subseqüentes.
Subseção III
Da Promoção
Art. 44 Promoção é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para 
padrão da tabela de vencimentos mediante seleção interna periódica, na forma do 
regulamento.
§1º A promoção poderá ocorrer a cada 05 (cinco) anos, limitada a 5% (cinco por 

cento) do total de servidores efetivos integrantes dos Quadros Setoriais da Ad-
ministração, da ConParq, da TransCon e do CINCO, dando-se preferência àqueles 
cargos que exijam maior qualificação, escolaridade, graus de responsabilidade e 
complexidade das tarefas, observada a conveniência e a oportunidade da Adminis-
tração Pública Municipal. 
§2º Na hipótese de promoção que não coincida com padrão da tabela, o enqua-
dramento dar-se-á naquele que mais se aproximar, nunca inferior a 10 % (dez por 
cento) nem superior a 11% (onze por cento).
Art. 45 Para concorrer à promoção deverá o servidor satisfazer, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:
I - encontrar-se no efetivo exercício das atribuições de seu cargo;
II - ter obtido ao menos um padrão por qualificação ou titulação no último quin-
quênio;
III - ter obtido conceito favorável, no processo de avaliação de desempenho do 
período previsto no inciso II deste artigo;
IV - ter se classificado, na forma do edital, em processo seletivo interno de provas 
ou de provas e títulos, que apure aptidão para o desempenho das atribuições.
Parágrafo único. As provas a que se refere o inciso IV, deste artigo, poderão ser 
práticas, orais ou escritas, quando tratar-se de servidores ocupantes de cargos de 
nível elementar, de ensino fundamental ou de nível médio de escolaridade.
Art. 46 O procedimento de promoção será autorizado pelos dirigentes dos 
Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon e do CINCO e 
homologado pelo Prefeito, que determinará a publicação do respectivo edital para 
habilitação dos interessados.
Parágrafo único. Os editais de seleção interna e os regulamentos para o efeito de 
promoção deverão ser amplamente divulgados e conterão todas as regras para o 
certame. 
Art. 47 Para o efeito de promoção no cargo de que seja titular em caráter efetivo, 
o ocupante de cargo em comissão ou o servidor cedido para outra entidade do 
Poder Executivo Municipal sujeitar-se-á aos mesmos requisitos dos demais servido-
res efetivos e somente poderá gozar do benefício, se for o caso, quando retomar 
as atribuições do cargo efetivo ou quando do retorno à entidade de origem.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DE DESEMPENHO
Art. 48 A avaliação continuada de desempenho será apurada anualmente e 
destina-se à verificação da eficiência, qualidade e produtividade, bem como com-
prometimento do servidor com os objetivos específicos de seu cargo, consideran-
do, conforme regulamento próprio, aspectos relacionados à análise institucional e 
às condições de trabalho. 
§1º O servidor terá seu desempenho permanentemente avaliado com o objetivo 
de apurar os seguintes fatores:
I - produção;
II - responsabilidade com o trabalho;
III - assiduidade ao trabalho;
IV - disciplina;
V - qualidade do trabalho;
VI - cooperação no trabalho;
VII - planejamento e organização;
VIII - iniciativa no trabalho;
IX - relacionamento interpessoal;
X - apresentação pessoal.
§2º Na forma do regulamento a ser editado pelo Prefeito, os fatores de avaliação 
de que trata este artigo poderão ser desdobrados em subfatores e ou somarem-se 
a outros para comporem o sistema de avaliação individual ou coletivo, para fins 
de avaliação continuada de desempenho.
Art. 49 A avaliação continuada de desempenho deverá orientar a política de 
gestão de pessoas sempre que conveniente à melhoria da eficiência e qualidade 
dos serviços, bem como:
I - legitimidade e transparência do processo de avaliação;
II - adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de 
forma que caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudi-
quem a avaliação;
III - concessão de benefícios e vantagens;
IV - designação para função de confiança;
V - sistema de capacitação e treinamento;
VI - sistema de remoção de local de trabalho;
VII - processos disciplinares.
Art. 50 As avaliações do servidor deverão ser mantidas em sua pasta funcional. 
Parágrafo único. Deverá ser entregue, ao servidor, cópia do resultado de cada uma 
de suas avaliações de desempenho.
Art. 51 O processo de avaliação continuada de desempenho será coordenado por 
comissão composta por servidores estáveis designada pelo Prefeito, na forma do 
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regulamento. 
Art. 52 O processo de avaliação continuada de desempenho do servidor deverá 
considerar a análise institucional e as condições de trabalho e será realizado por 
meio de auto-avaliação e de avaliação pela chefia imediata.
Parágrafo único. Além da auto-avaliação e da avaliação gerencial, quando cabível, 
poderá ser acrescentada avaliação coletiva circunscrita ao grupo de trabalho do 
servidor, incluindo os usuários dos serviços públicos.
Art. 53 Das decisões da comissão de avaliação poderá haver recurso ou pedido de 
reconsideração por parte do interessado.
§1º A revisão do resultado do processo de avaliação continuada de desempenho, 
nos termos do caput deste artigo, ficará a cargo de comissão recursal, observado 
o regulamento.
§2º A comissão recursal de que trata o §1º deste artigo será constituída por ato do 
Prefeito, no prazo de 30 (trinta) dias, após a interposição do recurso.
Art. 54 No caso de não ser realizado o processo de avaliação continuada de 
desempenho que trata esta Lei Complementar, deverá ser imputada responsabi-
lidade pessoal a quem tiver dado causa à omissão, sem prejuízo à promoção ou 
progressão para o servidor.
Art. 55 A avaliação de desempenho e análise de potencial deve selecionar os 
servidores melhores adaptados e motivados nas suas funções ou que tenham 
necessidade de remanejamento ou requalificação.
§1º O órgão de gestão de pessoas deverá formar um banco de talentos composto 
pelos servidores com melhores desempenhos, colocando-os como referência para 
os demais servidores, como processo de busca contínua de aperfeiçoamento do 
exercício profissional.
§2º Os servidores com boa formação e aptidões para outras funções dentro do seu 
cargo e que tenham recebido avaliação de desempenho positiva, mas sem apro-
veitar todo seu potencial, devem compor um banco de talentos a serem remane-
jados de suas funções e/ou para receberem cursos de qualificação específicos para 
suprir suas carências nas habilidades conceituais, técnicas e humanas, procurando 
motivá-los e valorizá-los nas suas funções.
§3º Os servidores com desempenho insuficiente deverão receber cursos de quali-
ficação específicos para suprir suas carências nas habilidades conceituais, técnicas 
e humanas.
Art. 56 O processo de avaliação de desempenho será regulamentado no prazo de 
até 150 (cento e cinqüenta) dias, contados da publicação desta Lei Complementar.
CAPÍTULO VI
DA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
Art. 57 Os órgãos dos Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da 
TransCon e do CINCO deverão criar sistema permanente de capacitação e aper-
feiçoamento dos seus servidores, visando atender às necessidades dos cargos e 
carreiras criados por esta Lei Complementar e melhorar os resultados de eficiência 
e qualidade dos serviços prestados. 
Parágrafo único . O Município deverá garantir um percentual do orçamento públi-
co anual para este fim.
CAPÍTULO VII
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 58 O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo tem direito à percep-
ção de remuneração mensal, nos termos desta Lei Complementar e seus anexos.
Parágrafo único. A remuneração mensal do servidor de que trata o caput deste 
artigo será composta de vencimento, correspondendo ao nível e padrão da tabela 
de vencimentos, acrescido das vantagens a que fizer jus, nos termos da legislação 
vigente.
Seção I
Da Tabela de Vencimento
Art. 59 A tabela de vencimentos constante do Anexo III desta Lei Complementar, 
utilizada para o acompanhamento do desenvolvimento do servidor na carreira, 
será composta de níveis e padrões, sendo que:
I - cada nível de vencimento será formado por 45 (quarenta e cinco) padrões;
II - cada nível de vencimento terá um padrão inicial e padrões subseqüentes;
III - cada valor de padrão guarda com o anterior e com o subseqüente, na escala 
do nível, a mesma relação percentual de 1,408% (um vírgula quatrocentos e oito 
milésimo por cento).
Parágrafo único. O nível das classes de cargos de provimento efetivo dos Quadros 
Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon e do CINCO é o constante do 
Anexo II desta Lei Complementar.
Seção II
Das Vantagens Pecuniárias
Art. 60 O servidor público perceberá as vantagens estabelecidas no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Contagem e em legislações específicas.
Art. 60A - VETADO
Art. 60B - VETADO

Seção III
Da Data-Base de Revisão Geral da Remuneração
Art. 61 A remuneração dos servidores dos Quadros Setoriais da Administração, da 
ConParq, da TransCon e do CINCO será revista, na forma do inciso X do art. 37 da 
Constituição Federal combinado como o art. 40 da Lei Orgânica do Município de 
Contagem, no mês de maio de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos 
proventos da inatividade e às pensões.
Art. 62 A revisão geral observará as seguintes condições:
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II - definição do índice em lei específica;
III - previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de 
custeio na lei orçamentária anual destinada aos órgãos dos Quadros Setoriais da 
Administração, da ConParq, da TransCon e do CINCO;
IV - atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o art. 169 
da Constituição e a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 63 Integram esta Lei Complementar os seguintes Anexos:
I -  Tabela de Transformação de Cargos;
II -  Tabela de Cargos (Quadro Setorial, Quantitativo de cargos, Nível de Venci-
mento, Provimento e Jornada de Trabalho);
III -  Tabela de Vencimento - Jornada Normal e Flexibilizada;
IV -  Tabela de Padrões para Efeito de Nova Titulação ou Qualificação;
V -  Tabela de Especificação de Cargos.
Parágrafo único. Os servidores que optarem por cumprir jornada ampliada, con-
forme disposto no art. 27 desta Lei Complementar, receberão seus vencimentos de 
acordo com os seguintes anexos desta Lei Complementar:
I -  Anexo III – 10,0%, para os servidores que exercerem suas atividades em 
jornadas ampliadas em dez por cento sobre a jornada normal;
II -  Anexo III – 46,68%, para os servidores que exercerem suas atividades em 
jornadas ampliadas em quarenta e seis vírgula sessenta e oito por cento sobre a 
jornada normal;
III -  Anexo III – 76,0%, para os servidores que exercerem suas atividades em 
jornadas ampliadas em setenta e seis por cento sobre a jornada normal. 
Seção I
Das Disposições Finais
Art. 64 Esta Lei Complementar será revisada sempre que necessárias a readequa-
ção e a modernização ou em período máximo de (três) anos por comissão forma-
da por representantes da Administração Municipal e membros do COPARPE.
Parágrafo único. A primeira revisão de que trata o caput deste artigo será realiza-
da, impreterivelmente, no ano de 2013.
Art. 65 Caberá aos órgãos dos Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, 
da TransCon e do CINCO e aos seus respectivos dirigentes, juntamente com o CO-
PARPE, avaliar periodicamente não ultrapassando o período de 04 (quatro) anos, a 
adequação do quadro de pessoal, as necessidades da municipalidade, propondo, 
se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes 
variáveis, observando os limites legais.
I - as demandas sociais;
II - os indicadores sócio-econômicos da cidade e região;
III - a relação entre o número de cargos previstos e o de usuários;
IV - a modernização do processo de trabalho e as inovações tecnológicas.
Art. 66 Ficam extintos os cargos assim declarados no Anexo I desta Lei Comple-
mentar.
Art. 67 Os cargos declarados em extinção no Anexo I desta Lei Complementar 
subsistirão até sua vacância, que, consequentemente, os tornarão extintos. 
Art. 68 Ficam transformados, nos termos do Anexo I desta Lei Complementar, 
os cargos da legislação pretérita de acordo com as classes de cargos desta Lei 
Complementar.

Seção II
Do Enquadramento
Art. 69 A transposição dos servidores dos quadros e regime de origem para o 
presente plano dar-se-á mediante enquadramento direto, seguindo critérios de 
avaliação e correlação definidos nesta Lei Complementar e em seus regulamentos, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias após sua publicação. 
Art. 70 Observada a correlação dos cargos, no confronto do quadro de cargos da 
legislação pretérita com aqueles definidos no Anexo I desta Lei Complementar, 
proceder-se-á ao enquadramento direto dos servidores nos padrões de venci-
mento dos cargos, podendo haver dispensa do requisito de escolaridade, salvo 
exigência legal.
§1º O servidor que tiver ingressado na Administração Municipal até a data da 
publicação desta Lei Complementar e cuja escolaridade não corresponda ao esta-
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belecido no Anexo V desta Lei Complementar, terá prazo de 08 (oito) anos para 
regularizar sua situação funcional. 
§2º O servidor que após o prazo referido no §1º deste artigo, não regularizar sua 
situação funcional não terá acesso às progressões e promoções previstas nesta Lei 
Complementar.
§3º Para o efeito de enquadramento previsto no caput deste artigo, será o servidor 
posicionado no padrão correspondente ao seu vencimento na data da publicação 
desta Lei Complementar, ou, não havendo coincidência, no padrão imediatamente 
superior do mesmo nível.
§4º Para fins de enquadramento, será incorporada, ao vencimento dos servidores 
que fizerem jus, a progressão horizontal prevista na legislação anterior, calculada 
proporcionalmente, até a data de publicação desta Lei Complementar.
§5º O requisito mínimo de escolaridade exigido no Anexo V desta Lei Complemen-
tar será exigido aos futuros servidores por ocasião da nomeação, sendo dispensa-
do para os atuais ocupantes de cargos.
§6º A jornada normal de trabalho para os atuais servidores dos Quadros Setoriais 
da Administração, da ConParq,  da TransCon e do CINCO é aquela definida no 
edital do concurso à época de suas respectivas nomeações ou, conforme o caso, 
na legislação vigente.
§7º VETADO
Art. 71 Efetuado o enquadramento direto no nível e no padrão correspondente, 
dali prosseguirá a contagem de intervalos ou mensuração de requisitos para o 
desenvolvimento do servidor na carreira.
Art. 72 O enquadramento direto será realizado por comissão constituída para este 
fim, designada por portaria dos dirigentes dos Quadros Setoriais da Administra-
ção, da ConParq, da TransCon e do CINCO.
Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo terá as seguintes 
atribuições:
I - o estudo e a avaliação do histórico-funcional do servidor a ser enquadrado;
II - a realização do enquadramento nos termos desta Lei Complementar;
III - a apreciação, em primeira instância, dos pedidos de reconsideração interpos-
tos em face do enquadramento realizado.
Art. 73 Do ato que fixar o enquadramento caberá recurso no prazo de 30 (trinta) 
dias, dirigido à comissão de que trata o art. 72, desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Havendo recurso, caberá à comissão realizar o estudo e a avalia-
ção do histórico funcional do servidor que deverá ser decidida em 30 dias.
Seção III
Das Disposições Transitórias
Art. 74 Dentro de 150 (cento e cinqüenta) dias a contar da data da publicação 
desta Lei Complementar, será revisto e publicado em Decreto, para se ajustar 
às diretrizes do Plano, a lotação e o enquadramento dos cargos de provimento 
efetivo de cada quadro setorial.
Art. 75 Ao servidor que tiver ingressado nos Quadros Setoriais da Administração, 
da ConParq, da TransCon e do CINCO até a data da publicação desta Lei Comple-
mentar assiste o direito, na forma do regulamento, à progressão por títulos ou 
qualificação obtidos antes de sua vigência.
§1º Na hipótese descrita no caput deste artigo, somente o título ou qualificação 
mais vantajoso para o servidor dará direito à progressão imediata.
§2º A concessão do benefício será deferida, se for o caso, com base em reque-
rimento do servidor, devidamente instruído, protocolado no órgão competente 
na Prefeitura, dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do ato de 
enquadramento.
§3º Os certificados não utilizados para progressão por titulação ou qualificação, 
poderão ser apresentados nos biênios seguintes.
§4º As horas excedentes de cursos para qualificação, não utilizadas para progres-
são por titulação ou qualificação, não poderão ser computadas para os biênios 
subseqüentes.
Art. 76 O servidor detentor de cargo efetivo apostilado, detentor de estabilidade 
financeira, poderá optar pelas regras de carreira criadas por esta Lei Complemen-
tar, hipótese em que o apostilamento será transformado em vantagem nominal-
mente identificada. 
§1º A transformação do apostilamento em vantagem nominalmente identificada 
obedecerá o aplicativo estabelecido nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 
32, de 20 de dezembro de 2006.
§2º O interessado deverá protocolar o pedido de opção pelas regras deste plano 
de carreiras, até 90 (noventa) dias da publicação desta Lei Complementar.
Art. 77 Para o servidor que ingressar na Administração Pública Municipal com 
base em edital homologado antes da data de publicação desta Lei Complementar 
prevalece a escolaridade prevista no edital.
Art. 78 Não poderá haver concurso público para ocupar cargos declarados ‘em 
extinção’ por esta Lei Complementar, sendo que o número de cargos se limitará 
aos atuais ocupantes, extinguindo-se progressivamente na sua vacância.

Art. 79 Os ocupantes dos cargos de Auxiliar Administrativo que possuem o título 
de ensino médio serão enquadrados no mesmo nível que os ocupantes dos cargos 
de Assistente Administrativo.
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo de Auxiliar Administrativo que vier 
a adquirir o título de ensino médio, respeitado o período para progressão por 
nova titulação ou qualificação, será enquadrado no mesmo nível que os ocupantes 
dos cargos de Assistente Administrativo.
Art. 80 Em virtude do enquadramento previsto nesta Lei Complementar, ficam 
dispensados os guardas municipais designados para o exercício da função especial 
específica de Guarda Municipal estabelecida na Lei Complementar nº 089, de 19 
de julho de 2010.
Parágrafo único A gratificação de função especial específica de Guarda Municipal 
poderá ser designada aos servidores detentores do cargo de Guarda Municipal, 
observando-se o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº089, de 19 de julho 
de 2010.
Art. 81 O servidor poderá optar pela aplicação da legislação vigente, especial-
mente dos dispositivos aplicáveis da Lei n.º 2.102, de 15 de julho de 1990 e suas 
alterações, excluindo-se do enquadramento direto do presente Plano.
§1º O servidor terá 150 (cento e cinquenta) dias contados da data da publicação 
desta Lei Complementar para fazer a opção referida neste artigo, que deverá ser 
feita em requerimento devidamente assinado.
§2º Os servidores que não realizarem a opção mencionada no caput deste artigo, 
nos termos estabelecidos no parágrafo 1º, serão automaticamente considerados 
optantes do presente plano.
§3º Uma fez feita a opção referida neste artigo, e, após esgotado o prazo de 150 
(cento e cinquenta) dias, o servidor não poderá mais pleitear qualquer mudança 
de plano.
§4º A Lei referida no caput deste artigo não produzirá efeitos sobre os servidores 
que se enquadrarem no presente Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.
§5º As progressões e promoção criadas por esta Lei Complementar não se aplica-
rão ao servidor que fizer a opção referida no caput deste artigo.
§6º VETADO
§7º VETADO
Art. 82 Os servidores que fizerem opção pelo presente Plano, ocupantes dos car-
gos de nível superior do Quadro Setorial da Administração, declarados no Anexo I 
desta Lei Complementar “em extinção”, serão aproveitados em cargos análogos à 
formação exigida para o ingresso no cargo, de acordo com a respectiva categoria 
profissional e vencimento. 
Parágrafo único. Os demais servidores que fizerem opção pelo presente Plano, 
cujos cargos forem declarados no Anexo I desta Lei Complementar “em extinção”, 
serão aproveitados em cargos análogos à formação exigida para o ingresso no 
cargo, de acordo com a transformação estabelecida no mencionado Anexo. 
Art. 83 Serão deduzidos do quantitativo de cargos estabelecidos pela Lei nº 2.165, 
de 26 de dezembro de 1990, e alterações posteriores, o número de cargos cujos 
detentores fizerem a opção pelo presente Plano de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos.
Art. 84 Os cargos de provimento efetivo criados pelas Leis nº 3.917, de 16 de 
junho de 2006, nº 4.043, de 1º de novembro de 2006 e nº 4.135, de 28 de 
dezembro de 2007, passam a ser tratados nos termos estabelecidos por esta Lei 
Complementar.
Art.85 VETADO
§1º VETADO
§2º VETADO
§3º VETADO
§4º VETADO
§5º VETADO
§6º VETADO
Art. 86 Os casos omissos decorrentes desta Lei Complementar serão discutidos e 
analisados por uma comissão paritária com a participação do COPARPE e regula-
mentados pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 87 Para ocorrerem as despesas decorrentes desta Lei Complementar, utilizar-
se-ão dotações próprias do orçamento do Executivo Municipal. 
Art. 88 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. 
Palácio do Registro, em Contagem, 20 de janeiro de 2011.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
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LEI COMPLEMENTAR nº 105, de 20 de janeiro de 2011
RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXOS DESCRIÇÃO N.º DE FOLHAS
ANEXO I VETADO
ANEXO II VETADO
ANEXO III VETADO

ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTO – Jornada 
Normal

3

ANEXO III - 10%
TABELA DE VENCIMENTO - Jornada 
Ampliada em 10%

3

ANEXO III – 46,68%
TABELA DE VENCIMENTO - Jornada 
Ampliada em 46,68%

3

ANEXO III – 76,0%
TABELA DE VENCIMENTO - Jornada 
Ampliada em 76,0%

3

ANEXO IV 
TABELA DE PADRÕES PARA EFEITO DE 
NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO

2

LEI COMPLEMENTAR nº 105, de 20 de janeiro de 2011
Anexo I
Tabela de Transformação de Cargos
VETADO
Anexo II
Cargos (Quadro Setorial, Quantitativo de Cargos, Nível, Provimento, Jornada Normal)
VETADO
Anexo III
Especificações das Classes de Cargos
VETADO

TABELA DE VENCIMENTO

PADRÕES   

NÍVEIS

P1           

P16           

P31

P2       P17              

P32

P3       P18               

P33

P4      P19               

P34

P5          

P20         

P35

P6        

P21 P36

P7             

P22 P37

P8           

P23 P38

P9           

P24 P39

P10         

P25 P40

P11              

P26 P41

P12           

P27 P42

P13             

P28 P43

P14             

P29 P44

P15            

P30 P45

I 519,13 526,44 533,85 541,37 548,99 556,72 564,56 572,51 580,57 588,74 597,03 605,44 613,96 622,61 631,37
640,26 649,28 658,42 667,69 677,09 686,62 696,29 706,09 716,04 726,12 736,34 746,71 757,22 767,88 778,70
789,66 800,78 812,05 823,49 835,08 846,84 858,76 870,85 883,11 895,55 908,16 920,94 933,91 947,06 960,39

II 600,00 608,45 617,01 625,70 634,51 643,45 652,51 661,69 671,01 680,46 690,04 699,75 709,60 719,60 729,73
740,00 750,42 760,99 771,70 782,57 793,59 804,76 816,09 827,58 839,23 851,05 863,03 875,18 887,50 900,00
912,67 925,52 938,55 951,77 965,17 978,76 992,54 1006,51 1020,68 1035,06 1049,63 1064,41 1079,39 1094,59 1110,00

III 675,00 684,50 694,14 703,91 713,83 723,88 734,07 744,40 754,88 765,51 776,29 787,22 798,31 809,55 820,94
832,50 844,22 856,11 868,16 880,39 892,78 905,35 918,10 931,03 944,14 957,43 970,91 984,58 998,44 1012,50
1026,76 1041,21 1055,87 1070,74 1085,81 1101,10 1116,61 1132,33 1148,27 1164,44 1180,83 1197,46 1214,32 1231,42 1248,75

IV 750,00 760,56 771,27 782,13 793,14 804,31 815,63 827,12 838,76 850,57 862,55 874,69 887,01 899,49 912,16
925,00 938,03 951,23 964,63 978,21 991,98 1005,95 1020,11 1034,47 1049,04 1063,81 1078,79 1093,98 1109,38 1125,00
1140,84 1156,90 1173,19 1189,71 1206,46 1223,45 1240,67 1258,14 1275,86 1293,82 1312,04 1330,51 1349,24 1368,24 1387,50

V 800,00 811,26 822,69 834,27 846,02 857,93 870,01 882,26 894,68 907,28 920,05 933,00 946,14 959,46 972,97
986,67 1000,56 1014,65 1028,94 1043,42 1058,11 1073,01 1088,12 1103,44 1118,98 1134,73 1150,71 1166,91 1183,34 1200,00
1216,90 1234,03 1251,40 1269,02 1286,89 1305,01 1323,38 1342,02 1360,91 1380,07 1399,51 1419,21 1439,19 1459,46 1480,00

VI 900,00 912,67 925,52 938,55 951,77 965,17 978,76 992,54 1006,51 1020,68 1035,06 1049,63 1064,41 1079,39 1094,59
1110,00 1125,63 1141,48 1157,55 1173,85 1190,38 1207,14 1224,13 1241,37 1258,85 1276,57 1294,55 1312,77 1331,26 1350,00
1369,01 1388,28 1407,83 1427,65 1447,75 1468,14 1488,81 1509,77 1531,03 1552,58 1574,44 1596,61 1619,09 1641,89 1665,00

VII 1000,00 1014,08 1028,36 1042,84 1057,52 1072,41 1087,51 1102,82 1118,35 1134,09 1150,06 1166,25 1182,67 1199,33 1216,21
1233,34 1250,70 1268,31 1286,17 1304,28 1322,64 1341,26 1360,15 1379,30 1398,72 1418,41 1438,38 1458,64 1479,17 1500,00
1521,12 1542,54 1564,26 1586,28 1608,61 1631,26 1654,23 1677,52 1701,14 1725,09 1749,38 1774,01 1798,99 1824,32 1850,01

VIII 1100,00 1115,49 1131,19 1147,12 1163,27 1179,65 1196,26 1213,10 1230,18 1247,50 1265,07 1282,88 1300,94 1319,26 1337,83
1356,67 1375,77 1395,14 1414,79 1434,71 1454,91 1475,39 1496,16 1517,23 1538,59 1560,25 1582,22 1604,50 1627,09 1650,00
1673,23 1696,79 1720,68 1744,91 1769,48 1794,39 1819,65 1845,27 1871,25 1897,60 1924,32 1951,41 1978,89 2006,75 2035,01

IX 1200,00 1216,90 1234,03 1251,40 1269,02 1286,89 1305,01 1323,38 1342,02 1360,91 1380,07 1399,51 1419,21 1439,19 1459,46
1480,00 1500,84 1521,97 1543,40 1565,13 1587,17 1609,52 1632,18 1655,16 1678,46 1702,10 1726,06 1750,36 1775,01 1800,00
1825,34 1851,04 1877,11 1903,54 1930,34 1957,52 1985,08 2013,03 2041,37 2070,11 2099,26 2128,81 2158,79 2189,18 2220,01

X 1450,00 1470,42 1491,12 1512,11 1533,40 1554,99 1576,89 1599,09 1621,60 1644,44 1667,59 1691,07 1714,88 1739,02 1763,51
1788,34 1813,52 1839,05 1864,95 1891,20 1917,83 1944,83 1972,22 1999,98 2028,14 2056,70 2085,66 2115,02 2144,80 2175,00
2205,62 2236,68 2268,17 2300,11 2332,49 2365,33 2398,63 2432,41 2466,65 2501,38 2536,60 2572,32 2608,54 2645,26 2682,51

XI 1700,00 1723,94 1748,21 1772,82 1797,78 1823,10 1848,76 1874,79 1901,19 1927,96 1955,10 1982,63 2010,55 2038,86 2067,56
2096,67 2126,19 2156,13 2186,49 2217,27 2248,49 2280,15 2312,25 2344,81 2377,82 2411,30 2445,25 2479,68 2514,60 2550,00
2585,90 2622,31 2659,23 2696,68 2734,64 2773,15 2812,19 2851,79 2891,94 2932,66 2973,95 3015,82 3058,28 3101,34 3145,01

XII 1850,00 1876,05 1902,46 1929,25 1956,41 1983,96 2011,89 2040,22 2068,94 2098,07 2127,61 2157,57 2187,95 2218,75 2249,99
2281,67 2313,80 2346,38 2379,41 2412,91 2446,89 2481,34 2516,28 2551,70 2587,63 2624,06 2661,01 2698,48 2736,47 2775,00
2814,07 2853,69 2893,87 2934,62 2975,94 3017,84 3060,33 3103,42 3147,11 3191,42 3236,36 3281,92 3328,13 3374,99 3422,51

XIII 2000,00 2028,16 2056,72 2085,67 2115,04 2144,82 2175,02 2205,64 2236,70 2268,19 2300,12 2332,51 2365,35 2398,65 2432,43
2466,67 2501,40 2536,62 2572,34 2608,56 2645,28 2682,53 2720,30 2758,60 2797,44 2836,83 2876,77 2917,27 2958,35 3000,00
3042,24 3085,07 3128,51 3172,56 3217,23 3262,53 3308,46 3355,04 3402,28 3450,19 3498,76 3548,02 3597,98 3648,64 3700,01

XIV 2350,00 2383,09 2416,64 2450,67 2485,17 2520,16 2555,65 2591,63 2628,12 2665,12 2702,64 2740,70 2779,29 2818,42 2858,10
2898,34 2939,15 2980,53 3022,50 3065,05 3108,21 3151,97 3196,35 3241,35 3286,99 3333,27 3380,20 3427,80 3476,06 3525,00
3574,63 3624,96 3676,00 3727,76 3780,24 3833,47 3887,44 3942,18 3997,68 4053,97 4111,05 4168,93 4227,63 4287,15 4347,51

XV 3700,00 3752,10 3804,92 3858,50 3912,82 3967,91 4023,78 4080,44 4137,89 4196,15 4255,23 4315,14 4375,90 4437,51 4499,99
4563,35 4627,60 4692,75 4758,83 4825,83 4893,77 4962,68 5032,55 5103,41 5175,26 5248,13 5322,02 5396,95 5472,94 5550,00
5628,14 5707,39 5787,74 5869,23 5951,87 6035,67 6120,65 6206,83 6294,22 6382,84 6472,71 6563,85 6656,26 6749,98 6845,02
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TABELA DE VENCIMENTO

 PADRÕES   

NÍVEIS

P1           

P16           

P31

P2       

P17              

P32

P3       P18               

P33

P4      P19               

P34

P5          

P20         

P35

P6        P21 

P36

P7             

P22 P37

P8           

P23 P38

P9           

P24 P39

P10         

P25 P40

P11              

P26 P41

P12           

P27 P42

P13             

P28 P43

P14             

P29 P44

P15            

P30 P45

I 571,04 579,08 587,24 595,50 603,89 612,39 621,01 629,76 638,62 647,62 656,73 665,98 675,36 684,87 694,51
704,29 714,20 724,26 734,46 744,80 755,29 765,92 776,70 787,64 798,73 809,98 821,38 832,94 844,67 856,56
868,62 880,85 893,26 905,83 918,59 931,52 944,64 957,94 971,42 985,10 998,97 1013,04 1027,30 1041,76 1056,43

II 660,00 669,29 678,72 688,27 697,96 707,79 717,76 727,86 738,11 748,50 759,04 769,73 780,57 791,56 802,70
814,00 825,46 837,09 848,87 860,82 872,94 885,23 897,70 910,34 923,16 936,15 949,33 962,70 976,25 990,00
1003,94 1018,07 1032,41 1046,94 1061,69 1076,63 1091,79 1107,16 1122,75 1138,56 1154,59 1170,85 1187,33 1204,05 1221,00

III 742,50 752,95 763,56 774,31 785,21 796,26 807,48 818,84 830,37 842,06 853,92 865,94 878,14 890,50 903,04
915,75 928,65 941,72 954,98 968,43 982,06 995,89 1009,91 1024,13 1038,55 1053,17 1068,00 1083,04 1098,29 1113,75
1129,43 1145,33 1161,46 1177,81 1194,40 1211,21 1228,27 1245,56 1263,10 1280,88 1298,92 1317,20 1335,75 1354,56 1373,63

IV 825,00 836,62 848,40 860,34 872,45 884,74 897,19 909,83 922,64 935,63 948,80 962,16 975,71 989,44 1003,38
1017,50 1031,83 1046,36 1061,09 1076,03 1091,18 1106,54 1122,12 1137,92 1153,94 1170,19 1186,67 1203,38 1220,32 1237,50
1254,92 1272,59 1290,51 1308,68 1327,11 1345,79 1364,74 1383,96 1403,44 1423,20 1443,24 1463,56 1484,17 1505,06 1526,25

V 880,00 892,39 904,95 917,70 930,62 943,72 957,01 970,48 984,15 998,00 1012,05 1026,30 1040,75 1055,41 1070,27
1085,34 1100,62 1116,11 1131,83 1147,76 1163,92 1180,31 1196,93 1213,78 1230,87 1248,20 1265,78 1283,60 1301,67 1320,00
1338,59 1357,43 1376,54 1395,93 1415,58 1435,51 1455,72 1476,22 1497,00 1518,08 1539,46 1561,13 1583,11 1605,40 1628,00

VI 990,00 1003,94 1018,07 1032,41 1046,94 1061,69 1076,63 1091,79 1107,16 1122,75 1138,56 1154,59 1170,85 1187,33 1204,05
1221,00 1238,19 1255,63 1273,31 1291,24 1309,42 1327,85 1346,55 1365,51 1384,73 1404,23 1424,00 1444,05 1464,38 1485,00
1505,91 1527,11 1548,61 1570,42 1592,53 1614,95 1637,69 1660,75 1684,13 1707,84 1731,89 1756,27 1781,00 1806,08 1831,51

VII 1100,00 1115,49 1131,19 1147,12 1163,27 1179,65 1196,26 1213,10 1230,18 1247,50 1265,07 1282,88 1300,94 1319,26 1337,83
1356,67 1375,77 1395,14 1414,79 1434,71 1454,91 1475,39 1496,16 1517,23 1538,59 1560,25 1582,22 1604,50 1627,09 1650,00
1673,23 1696,79 1720,68 1744,91 1769,48 1794,39 1819,65 1845,27 1871,26 1897,60 1924,32 1951,41 1978,89 2006,75 2035,01

VIII 1210,00 1227,04 1244,31 1261,83 1279,60 1297,62 1315,89 1334,41 1353,20 1372,25 1391,57 1411,17 1431,04 1451,19 1471,62
1492,34 1513,35 1534,66 1556,26 1578,18 1600,40 1622,93 1645,78 1668,95 1692,45 1716,28 1740,45 1764,95 1789,80 1815,00
1840,56 1866,47 1892,75 1919,40 1946,42 1973,83 2001,62 2029,80 2058,38 2087,36 2116,75 2146,56 2176,78 2207,43 2238,51

IX 1320,00 1338,59 1357,43 1376,54 1395,93 1415,58 1435,51 1455,72 1476,22 1497,00 1518,08 1539,46 1561,13 1583,11 1605,40
1628,00 1650,93 1674,17 1697,74 1721,65 1745,89 1770,47 1795,40 1820,68 1846,31 1872,31 1898,67 1925,40 1952,51 1980,00
2007,88 2036,15 2064,82 2093,89 2123,37 2153,27 2183,58 2214,33 2245,51 2277,12 2309,18 2341,70 2374,67 2408,10 2442,01

X 1595,00 1617,46 1640,23 1663,32 1686,74 1710,49 1734,58 1759,00 1783,76 1808,88 1834,35 1860,18 1886,37 1912,93 1939,86
1967,17 1994,87 2022,96 2051,44 2080,32 2109,61 2139,32 2169,44 2199,98 2230,96 2262,37 2294,22 2326,53 2359,28 2392,50
2426,19 2460,35 2494,99 2530,12 2565,74 2601,86 2638,50 2675,65 2713,32 2751,52 2790,26 2829,55 2869,39 2909,79 2950,76

XI 1870,00 1896,33 1923,03 1950,10 1977,56 2005,41 2033,64 2062,27 2091,31 2120,76 2150,62 2180,90 2211,60 2242,74 2274,32
2306,34 2338,81 2371,74 2405,14 2439,00 2473,34 2508,16 2543,48 2579,29 2615,61 2652,43 2689,78 2727,65 2766,06 2805,00
2844,49 2884,54 2925,16 2966,34 3008,11 3050,46 3093,41 3136,97 3181,13 3225,92 3271,34 3317,40 3364,11 3411,48 3459,51

XII 2035,00 2063,65 2092,71 2122,17 2152,05 2182,35 2213,08 2244,24 2275,84 2307,88 2340,38 2373,33 2406,74 2440,63 2474,99
2509,84 2545,18 2581,01 2617,35 2654,21 2691,58 2729,47 2767,90 2806,87 2846,39 2886,47 2927,11 2968,33 3010,12 3052,50
3095,48 3139,06 3183,26 3228,08 3273,53 3319,62 3366,36 3413,76 3461,82 3510,56 3559,99 3610,12 3660,95 3712,49 3764,76

XIII 2200,00 2230,98 2262,39 2294,24 2326,54 2359,30 2392,52 2426,20 2460,37 2495,01 2530,14 2565,76 2601,88 2638,52 2675,67
2713,34 2751,54 2790,29 2829,57 2869,41 2909,81 2950,78 2992,33 3034,46 3077,18 3120,51 3164,45 3209,00 3254,18 3300,00
3346,46 3393,58 3441,36 3489,82 3538,95 3588,78 3639,31 3690,55 3742,51 3795,20 3848,64 3902,83 3957,78 4013,50 4070,01

XIV 2585,00 2621,40 2658,30 2695,73 2733,69 2772,18 2811,21 2850,79 2890,93 2931,63 2972,91 3014,77 3057,21 3100,26 3143,91
3188,18 3233,06 3278,59 3324,75 3371,56 3419,03 3467,17 3515,99 3565,49 3615,69 3666,60 3718,22 3770,58 3823,66 3877,50
3932,09 3987,46 4043,60 4100,53 4158,27 4216,82 4276,19 4336,39 4397,45 4459,37 4522,15 4585,82 4650,39 4715,87 4782,26

XV 4070,00 4127,30 4185,42 4244,35 4304,11 4364,71 4426,16 4488,48 4551,68 4615,76 4680,75 4746,66 4813,49 4881,26 4949,99
5019,68 5090,36 5162,03 5234,71 5308,41 5383,15 5458,95 5535,81 5613,75 5692,79 5772,94 5854,22 5936,65 6020,24 6105,00
6190,96 6278,13 6366,52 6456,16 6547,06 6639,24 6732,72 6827,51 6923,64 7021,13 7119,98 7220,23 7321,89 7424,98 7529,52

TABELA DE PADRÕES PARA EFEITO DE
NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO

QUADRO SETORIAL CARGOS DO NÍVEL FORMAÇÃO ACRÉSCIMO DE PADRÕES
Q. S. Administração I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX Curso de Aperfeiçoamento (80 horas) 1
Q. S. Administração X, XI, XII, XIII, XIV e XV Curso de Aperfeiçoamento (120 horas) 1
Q. S. Administração II e IV Ensino Fundamental 1
Q. S. Administração I Ensino Fundamental 2
Q. S. Administração I e IV Ensino Médio 1
Q. S. Administração II Ensino Médio 2
Q. S. Administração II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX Curso Profissionalizante 3
Q. S. Administração II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X  e XI Tecnólogo 3
Q. S. Administração IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV Ensino Superior 4
Q. S. Administração IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV Curso de Especialização (360 horas) 3
Q. S. Administração IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV Mestrado 6
Q. S. Administração XI, XII, XIII, XIV e XV Doutorado 10
Q. S. da ConParq IV, V e VIII Curso de Aperfeiçoamento (80 horas) 1
Q. S. da ConParq XIV Curso de Aperfeiçoamento (120 horas) 1
Q. S. da ConParq ------------- Ensino Fundamental 1
Q. S. da ConParq ------------- Ensino Fundamental 2
Q. S. da ConParq ------------- Ensino Médio 1
Q. S. da ConParq ------------- Ensino Médio 2
Q. S. da ConParq IV, V e VIII Curso Profissionalizante 3
Q. S. da ConParq IV, V e VIII Tecnólogo 3
Q. S. da ConParq IV, V, VIII e XIV Ensino Superior 4
Q. S. da ConParq IV, V, VIII e XIV Curso de Especialização (360 horas) 3
Q. S. da ConParq IV, V, VIII e XIV Mestrado 6
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Q. S. da ConParq XIV Doutorado 10
Q. S. da TRANSCON I, IV e V Curso de Aperfeiçoamento (80 horas) 1
Q. S. da TRANSCON XII e XIV Curso de Aperfeiçoamento (120 horas) 1
Q. S. da TRANSCON ------------- Ensino Fundamental 1
Q. S. da TRANSCON I Ensino Fundamental 2
Q. S. da TRANSCON I e IV Ensino Médio 1
Q. S. da TRANSCON -------------- Ensino Médio 2
Q. S. da TRANSCON IV e V Curso Profissionalizante 3
Q. S. da TRANSCON IV e V Tecnólogo 3
Q. S. da TRANSCON IV, V, XII e XIV Ensino Superior 4
Q. S. da TRANSCON IV, V, XII e XIV Curso de Especialização (360 horas) 3
Q. S. da TRANSCON IV, V, XII e XIV Mestrado 6
Q. S. da TRANSCON XIV Doutorado 10
Q. S. do CINCO IV Curso de Aperfeiçoamento (80 horas) 1
Q. S. do CINCO XIV Curso de Aperfeiçoamento (120 horas) 1
Q. S. do CINCO ------------- Ensino Fundamental 1
Q. S. do CINCO ------------- Ensino Fundamental 2
Q. S. do CINCO ------------- Ensino Médio 1
Q. S. do CINCO ------------- Ensino Médio 2
Q. S. do CINCO IV Curso Profissionalizante 3
Q. S. do CINCO IV Tecnólogo 3
Q. S. do CINCO IV e XIV Ensino Superior 4
Q. S. do CINCO IV e XIV Curso de Especialização (360 horas) 3
Q. S. do CINCO IV e XIV Mestrado 6
Q. S. do CINCO XIV Doutorado 10

TABELA DE VENCIMENTO

 PADRÕES   

NÍVEIS

P1           

P16           

P31

P2   P17              

P32

P3   P18               

P33

P4   P19            

P34

P5          

P20         

P35

P6      P21 

P36

P7             

P22 P37

P8    P23 

P38

P9   P24 

P39

P10         

P25 P40

P11              

P26 P41

P12           

P27 P42

P13             

P28 P43

P14             

P29 P44

P15            

P30 P45

I 761,46 772,18 783,05 794,08 805,26 816,60 828,09 839,75 851,58 863,57 875,73 888,06 900,56 913,24 926,10
939,14 952,36 965,77 979,37 993,16 1007,14 1021,32 1035,70 1050,28 1065,07 1080,07 1095,27 1110,69 1126,33 1142,19
1158,27 1174,58 1191,12 1207,89 1224,90 1242,14 1259,63 1277,37 1295,35 1313,59 1332,08 1350,84 1369,86 1389,15 1408,71

II 880,08 892,47 905,04 917,78 930,70 943,81 957,09 970,57 984,24 998,09 1012,15 1026,40 1040,85 1055,50 1070,36
1085,44 1100,72 1116,22 1131,93 1147,87 1164,03 1180,42 1197,04 1213,89 1230,99 1248,32 1265,89 1283,72 1301,79 1320,12
1338,71 1357,56 1376,67 1396,05 1415,71 1435,64 1455,86 1476,35 1497,14 1518,22 1539,60 1561,27 1583,26 1605,55 1628,15

III 990,09 1004,03 1018,17 1032,50 1047,04 1061,78 1076,73 1091,89 1107,27 1122,86 1138,66 1154,70 1170,95 1187,44 1204,16
1221,11 1238,31 1255,74 1273,42 1291,35 1309,53 1327,97 1346,67 1365,63 1384,86 1404,36 1424,13 1444,18 1464,52 1485,14
1506,05 1527,25 1548,75 1570,56 1592,67 1615,10 1637,84 1660,90 1684,28 1708,00 1732,05 1756,43 1781,16 1806,24 1831,67

IV 1100,10 1115,59 1131,30 1147,22 1163,38 1179,76 1196,37 1213,21 1230,29 1247,62 1265,18 1283,00 1301,06 1319,38 1337,96
1356,79 1375,90 1395,27 1414,91 1434,84 1455,04 1475,53 1496,30 1517,37 1538,73 1560,40 1582,37 1604,65 1627,24 1650,15
1673,38 1696,94 1720,84 1745,07 1769,64 1794,55 1819,82 1845,44 1871,43 1897,77 1924,49 1951,59 1979,07 2006,93 2035,19

V 1173,44 1189,96 1206,72 1223,71 1240,94 1258,41 1276,13 1294,09 1312,31 1330,79 1349,53 1368,53 1387,80 1407,34 1427,15
1447,25 1467,62 1488,29 1509,24 1530,49 1552,04 1573,89 1596,05 1618,53 1641,31 1664,42 1687,86 1711,62 1735,72 1760,16
1784,94 1810,07 1835,56 1861,40 1887,61 1914,19 1941,14 1968,47 1996,19 2024,29 2052,79 2081,70 2111,01 2140,73 2170,87

VI 1320,12 1338,71 1357,56 1376,67 1396,05 1415,71 1435,64 1455,86 1476,35 1497,14 1518,22 1539,60 1561,27 1583,26 1605,55
1628,15 1651,08 1674,32 1697,90 1721,80 1746,05 1770,63 1795,56 1820,84 1846,48 1872,48 1898,84 1925,58 1952,69 1980,18
2008,06 2036,33 2065,00 2094,08 2123,56 2153,46 2183,78 2214,53 2245,71 2277,33 2309,39 2341,91 2374,88 2408,32 2442,23

VII 1466,80 1487,45 1508,40 1529,63 1551,17 1573,01 1595,16 1617,62 1640,39 1663,49 1686,91 1710,66 1734,75 1759,17 1783,94
1809,06 1834,53 1860,36 1886,55 1913,12 1940,05 1967,37 1995,07 2023,16 2051,64 2080,53 2109,82 2139,53 2169,65 2200,20
2231,18 2262,59 2294,45 2326,76 2359,52 2392,74 2426,43 2460,59 2495,23 2530,37 2565,99 2602,12 2638,76 2675,91 2713,59

VIII 1613,48 1636,20 1659,23 1682,60 1706,29 1730,31 1754,67 1779,38 1804,43 1829,84 1855,60 1881,73 1908,22 1935,09 1962,34
1989,96 2017,98 2046,40 2075,21 2104,43 2134,06 2164,10 2194,57 2225,47 2256,81 2288,58 2320,80 2353,48 2386,62 2420,22
2454,30 2488,85 2523,89 2559,43 2595,47 2632,01 2669,07 2706,65 2744,76 2783,40 2822,59 2862,33 2902,63 2943,50 2984,95

IX 1760,16 1784,94 1810,07 1835,56 1861,40 1887,61 1914,19 1941,14 1968,47 1996,19 2024,29 2052,79 2081,70 2111,01 2140,73
2170,87 2201,44 2232,43 2263,86 2295,74 2328,06 2360,84 2394,08 2427,79 2461,97 2496,63 2531,79 2567,43 2603,58 2640,24
2677,41 2715,11 2753,34 2792,11 2831,42 2871,28 2911,71 2952,71 2994,28 3036,44 3079,19 3122,55 3166,51 3211,09 3256,31

X 2126,86 2156,81 2187,17 2217,97 2249,20 2280,86 2312,98 2345,54 2378,57 2412,06 2446,02 2480,46 2515,38 2550,80 2586,71
2623,13 2660,07 2697,52 2735,50 2774,02 2813,07 2852,68 2892,85 2933,58 2974,88 3016,77 3059,24 3102,32 3146,00 3190,29
3235,21 3280,76 3326,95 3373,79 3421,30 3469,47 3518,32 3567,85 3618,09 3669,03 3720,69 3773,08 3826,20 3880,07 3934,70

XI 2493,56 2528,67 2564,27 2600,38 2636,99 2674,12 2711,77 2749,95 2788,67 2827,93 2867,75 2908,13 2949,07 2990,59 3032,70
3075,40 3118,70 3162,61 3207,14 3252,30 3298,09 3344,52 3391,61 3439,37 3487,79 3536,90 3586,70 3637,20 3688,41 3740,34
3793,00 3846,41 3900,56 3955,48 4011,18 4067,65 4124,92 4183,00 4241,90 4301,62 4362,19 4423,61 4485,89 4549,05 4613,10

XII 2713,58 2751,79 2790,53 2829,82 2869,66 2910,07 2951,04 2992,59 3034,73 3077,45 3120,78 3164,72 3209,28 3254,47 3300,29
3346,76 3393,88 3441,66 3490,12 3539,26 3589,09 3639,63 3690,87 3742,84 3795,54 3848,98 3903,17 3958,13 4013,86 4070,37
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OF. GAB-GP 082/2011                                                                                             
Contagem, 20 de janeiro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Recebi, em 04 de janeiro de 2011, o ofício OF/GP/GL/Nº170/2010, encaminhando a Proposição de Lei nº124/10, que “Dispõe sobre o Código de Saúde do Município de 
Contagem e dá outras providências”.
A referida Proposição de Lei foi encaminhada para análise e emissão de parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde que, ao se manifestar, opinou pelo VETO dos 
seguintes dispositivos:
Do art. 13 ao art. 20 da Proposição de Lei 124/2010
Art. 13 A participação da comunidade na gestão do Plano Municipal de Saúde e do SUS é uma das formas do controle social da atuação do Poder Público, destinada a 
garantir o direito individual e coletivo à saúde, e deve ser efetivada, institucionalmente, por meio das Conferências de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.
Art. 14 As Conferências de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, são instâncias colegiadas que expressam a participação da comunidade na gestão do SUS e no 
controle das ações e dos serviços de saúde.
SEÇÃO II
Da Conferência Municipal de Saúde
Art. 15 A Conferência Municipal de Saúde, na qual será assegurada a representação dos vários grupos sociais interessados nas questões de saúde, promoverá a avalia-
ção e a discussão da realidade sanitária e proporá as diretrizes para a política de saúde do Município.
Parágrafo Único- A representação será paritária entre os usuários dos serviços de saúde e o conjunto de representantes do Governo, dos prestadores de serviço e dos 
profissionais de saúde.
Art. 16 A Conferência Municipal de Saúde reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo a cada 4(quatro) anos, convocada pelo Secretário Municipal de Saúde e, extraordina-
riamente, quando convocada pelo Prefeito ou pelo Secretário Municipal de Saúde.
Art. 17 A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde e terá apoio técnico do Conselho Municipal de Saúde, que a regulamenta-
rá.
SEÇÃO III
Do Conselho Municipal de Saúde
Art. 18 O Conselho Municipal de Saúde, estruturado e definido na legislação específica, é o órgão pelo qual se efetiva a participação da comunidade na gestão do Plano 
Municipal de Saúde do Município e do SUS.



Contagem, 21 de janeiro de 2011 Página 44 de 60Diário Oficial de Contagem - Edição 2579

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos 
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se 
garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Art. 19 Além de expressar a participação da comunidade na área da saúde, o Con-
selho Municipal de Saúde também exerce função de controle social das atividades 
governamentais.
Art. 20 O Conselho Municipal de Saúde, que funcionará em caráter permanente, 
será composto por representantes do Governo, dos prestadores de serviços de 
saúde, dos profissionais de saúde e dos usuários.
§1º- A representação dos usuários no Conselho Municipal de Saúde será paritária 
em relação ao conjunto de representantes do Governo, dos prestadores de serviço 
e dos profissionais de saúde.
§2º- Para garantir a legitimidade da representação paritária a que se refere o 
parágrafo anterior, é vedada a escolha de representantes dos usuários que tenham 
vínculo, dependência econômica ou comunhão de interesse com quaisquer dos 
representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho.
A disciplina e regulamentação das Conferências e dos Conselhos Municipais 
de Saúde já estão definidas na Constituição Federal de 1988 e devidamente 
regulamentadas na Lei Federal 8.142 de 1990 que “Dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transfe-
rências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências.”
No âmbito municipal, a Lei Orgânica de Contagem, de 20 de março de 1990, 
dispõe sobre o tema e a Lei nº 3.381, de 14 de dezembro de 2000, institui o 
Conselho Municipal de Saúde de Contagem - CMS - disciplinando sua composição 
e competências, bem como a convocação de conferências municipais de saúde a 
se reunirem, ordinariamente, de 02 (dois) em 02 (dois) anos.
Portanto, existe normativa suficiente e adequada para assegurar os direitos de 
participação da população na gestão do SUS, que se encontram em plena obser-
vância no Município.
Ademais, a disciplina de tais temas no Código de Saúde poderia ensejar conflito 
com a legislação específica já vigente.
Do art. 31 ao art. 35 da Proposição de Lei 124/2010
Art. 31 Os serviços prestados pelas unidades assistenciais de saúde do Município 
de Contagem serão relacionados e editados na forma de material informativo,  a 
ser denominado Guia da Saúde de Contagem. 
Art. 32 0 Guia da Saúde de Contagem tem por finalidade divulgar e informar a 
população as ações e serviços na área de saúde, visando assegurar o acesso e a 
orientação dos usuários do sistema aos locais próprios de atendimento. 
Art. 33 Constarão do Guia da Saúde de Contagem, necessariamente: 
I– localização, telefone e serviços prestados pelas unidades primárias, secundárias 
e terciárias de saúde; 
II-  referência para atendimentos de urgência e emergência; 
III- perfil assistencial das unidades especializadas; 
IV- relação dos centros de referência e pólo de diagnóstico de serviços especiali-
zados; 
V- programas de assistência preventiva e de atenção integral à saúde; 
VI- serviços de inspeção sanitária, de higiene habitacional e ambiental e de contro-
le de zoonoses; 
VII- calendário de vacinações; 
VIII- aleitamento materno; 
IX- alimentação e nutrição; 
X- realização de exames ginecológicos; 
XI- acompanhamento pré-natal e assistência ao parto, puerpério e climatério; 
XII- ações de planejamento familiar; 
XIII - prevenção e controle de doenças sexualmente transmissíveis; 
XIV - prevenção e controle de doenças crônicas; 
XV - ações de educação em saúde.
 Art. 34 Poderão constar do Guia da Saúde de Contagem informações sobre as 
unidades públicas assistenciais não alcançadas pela gestão municipal, integrantes 
do Sistema Único de Saúde, inclusive as instituições filantrópicas. 
Art. 35 O Poder Executivo promoverá a distribuição gratuita do Guia da Saúde de 
Contagem, colocando exemplares à disposição do público em especial através: 
I - das unidades assistenciais de saúde; 
II - das unidades da rede municipal de ensino; 
III - dos sindicatos e associações de classe; 
IV - das associações de moradores e comunitárias; 
V - das entidades representativas da sociedade civil em geral; 
VI - Câmara Municipal de Contagem. 
Os dispositivos transcritos acima propõem a criação de um Guia da Saúde de 
Contagem, que teria a finalidade de divulgar e informar a população das ações e 
serviços de saúde, visando assegurar o acesso e a orientação dos usuários do Siste-
ma aos locais próprios de atendimento.
O Município de Contagem, por meio do Portal da Prefeitura na Internet, no 
endereço eletrônico http://novo.contagem.mg.gov.br/?se=guiaservicos&ste

ma=257974, já disponibiliza um Guia de Serviços que contempla, de forma 
ampla, os serviços e ações da Atenção Básica; Atenção Especializada; Rede de 
Urgência e Emergência e Vigilância Sanitária.
Os dados divulgados no referido Portal são constantemente atualizados, para 
garantir aos usuários informações corretas.
A veiculação de versão impressa desse Guia, conforme proposto pelo Legislati-
vo, é inviável, haja vista a dinamicidade das informações, decorrente da própria 
natureza dos serviços.
Sendo assim, a publicação de versões impressas poderia acarretar desperdício de 
materiais e possível divulgação de dados e informações desatualizados, ensejando 
em gasto desnecessário de recursos públicos.
O previsto nos artigos 31 a 34 da Proposição de Lei em questão deve ser viabili-
zado, portanto, mediante publicação no Site Oficial do Município. Nele, o usuário 
tem acesso a dados referentes a cada tipo de estabelecimento de saúde, incluindo, 
dentre outros, os serviços prestados, o público alvo atendido, a documentação 
necessária ao acesso e os locais de atendimento, com endereço completo.
Do art. 180 ao art. 244 da Proposição de Lei 124/2010
CAPÍTULO VIII
DA HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À SAUDE
Art. 180 A Prestação dos serviços e das ações de saúde, no âmbito do Município, 
será universal e igualitária, sem distinção de raça, cor, origem ou orientação sexu-
al, comprometida com a qualidade dos seus serviços, agilidade e humanização no 
atendimento, e com a saúde integral para todos.
Art. 181 É direito do usuário dos serviços públicos e privados, de assistência a 
saúde do Município, além dos já estabelecidos em lei:
I – Identificação dos responsáveis, direta ou indiretamente, por sua assistência, por 
meio de documento visível, com dizeres legíveis, contendo o nome do profissional 
que prestar o atendimento, o nome da instituição a que pertence, bem como a 
função exercida;
II - recebimento da prescrição médica escrita de forma legível, contendo o nome 
completo do paciente, o nome genérico da substância prescrita, a posologia, o 
nome do profissional, sua assinatura, carimbo com o número do conselho em que 
estiver inscrito e data, vedada a utilização de código ou abreviatura;
III - acompanhamento de alimentação adequada quando regime de internação;
IV – recebimento de visitas programadas pela instituição, respeitadas as rotinas 
das mesmas e o estado de saúde do paciente, desde que a esta favorável, salvo os 
casos especiais.
Art. 182 São deveres dos serviços de assistência a saúde e das ações de saúde do 
Município:
I – promover a saúde do cidadão em todas as suas formas;
II – programar práticas acolhedoras que favoreçam o acesso, a responsabilização e 
o vínculo com os usuários em todos os níveis de assistência;
III – desenvolver ações de educação em saúde;
IV – criar mecanismos que permitam consulta sobre satisfação dos trabalhadores e 
usuários sobre as condições de trabalho e de atendimento;
V – prestar assistência em locais dignos e adequados aos procedimentos a serem 
realizados;
VI – prestar assistência de forma respeitosa, buscando solucionar conflitos, mini-
mizando as conseqüências destes decorrentes;
VII – melhorar o atendimento visando à diminuição do tempo de espera por reali-
zação de consultas, internações e procedimentos;
VIII – desenvolver e programar políticas que visem ao reconhecimento das ne-
cessidades de assistência dos usuários, por meio de avaliação prévia, de maneira 
rápida, eficaz e inequívoca, garantindo sua satisfação;
IX – cuidar para que os ambientes de espera e de atendimento dos usuários 
tenham suas áreas físicas instaladas de modo a propiciar conforto e bem estar, 
garantindo: ventilação, luminosidade, cadeiras para pacientes e acompanhantes, 
água para consumo humano e condições de acessibilidade para portadores de 
deficiência e idosos.
CAPÍTULO IX
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Art.183 O Município disponibilizará serviços de atendimento de urgência e de 
emergência, sob regulação médica, hierarquia resolutiva, responsabilização sanitá-
ria, universalidade de acesso, integralidade na atenção e equidade na alocação de 
recursos e ações desenvolvidas.
Parágrafo Único – O atendimento previsto no caput será capaz de garantir acolhi-
mento humanizado, primeira atenção qualificada e resolutiva para as pequenas e 
médias urgências e estabilização e referência adequada aos pacientes graves, com 
possibilidade de apoio para elucidação diagnóstica e equipamentos e materiais 
para a eficiente atenção as urgências.
Art. 184 A assistência oferecida terá por escopo e qualidade nos atendimentos 
pré- hospitalares, pré- hospitalar móvel, hospitalar e transporte inter-hospitalar.
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Art.185 As normas definidas nesta Lei abrangerão todos os serviços que atuem 
nas áreas de urgência e emergência, sejam públicos, privados, filantrópicos ou 
convencionais.
SEÇÃO I
Serviços de atendimento Pré-Hospitalar Móvel
Art. 186 Todo individuo tem direito a serviço de transporte de urgência e emer-
gência com o objetivo de receber os primeiros socorros e de ser encaminhado a 
uma unidade assistencial para a sua recuperação e tratamento.
Parágrafo Único – São considerados serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, 
para os efeitos desta Lei o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, o 
Resgate do Corpo de Bombeiros e as ambulâncias em geral, terrestres ou aéreas, 
sejam de natureza pública ou privada, independente de seu grau de complexidade 
de atendimento.
Art. 187 A remoção e transporte de pacientes constitui serviço de natureza, 
somente podendo ocorrer sob supervisão, coordenação e regulação de um profis-
sional médico.
Art. 188 O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel deverá, segundo sua com-
plexidade de transporte, atender a todos os requisitos mínimos no que tange a:
I – recursos humanos capacitados e treinados, em numero e qualificação suficien-
tes;
II – as unidades integrantes do Programa de Saúde da Família – PSF;
III – o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
IV – serviços de diagnóstico e terapia;
V – unidades não-hospitalares de atendimento às urgências e emergências;
VI – hospitais especializados em urgência e emergências, públicos e privados;
VII – qualquer serviço de assistência a saúde que atue nas áreas de urgência e 
emergência.
Art. 189 A hierarquização da rede do Sistema Único de Saúde – SUS, que tem as 
Unidades Básicas de Saúde – UBS como atendimento primário na atenção, funcio-
nando como porta de entrada do usuário a todos os serviços públicos de saúde, 
deverá ser praticada com o objetivo de acolher o paciente com foco na prevenção 
de sua saúde e com o intuito de não sobrecarregar as demais unidades assisten-
ciais de atendimento á urgência e emergência.
Art. 190 As unidades básicas de saúde – UBS são responsáveis pelo nível primário 
de atendimento, executando procedimentos simplificados e de baixa complexida-
de em esfera ambulatorial.
Art. 191 Hospitais, ambulatórios de especialidades e unidades de atendimento 
imediato são responsáveis pelo nível secundário de atendimento, executando 
procedimentos de maior complexidade.
Art. 192 Os hospitais de referência executarão os procedimentos de média e alta 
complexidade, responsáveis pelo nível terciário de atendimentos.
Art. 193 As unidades de atendimento Imediato – UAIs são responsáveis pelo aten-
dimento médico a urgências e emergências médicas, com demanda espontânea 
de pacientes ou por encaminhamento das unidades básicas de saúde – UBS.
Art. 194 O Poder Público Municipal destinará recursos à ampliação e desenvolvi-
mento dos serviços públicos de assistência à urgência e emergência, e desenvolve-
rá e implementará políticas publicas que visem à correção de distorções existentes 
com vistas à melhoria no acolhimento e tratamento dos quadros agudos de 
doenças e os de urgência e emergência dos seus usuários, respeitando o principio 
da equidade.
CAPITULO X
ASSISTÊNCIA À SAUDE
SEÇÃO I
Disposições Iniciais
Art. 195 A Assistência à Saúde prestada pelo SUS municipal partar-se-á nas se-
guintes diretrizes gerais:
I – Universidade, integralidade, equidade, descentralização, hierarquização e parti-
cipação da sociedade na definição e no controle das ações e dos serviços de saúde 
através do conselho municipal de saúde, nos termos da Constituição Federal;
II- Ênfase nas ações coletivas e preventivas, na promoção da saúde e qualidade de 
vida, na multidisciplinaridade  e no trabalho intersetorial;
III- Desenvolvimento de instrumentos de informação, análise,avaliação e controle 
por parte dos serviços de saúde,abertos a participação da sociedade;
IV- Desenvolvimento de instrumentos de informação da sociedade, capacitando o 
cidadão para discernir as atitudes individuais fundamentais para a promoção de 
sua saúde;
V- Apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para o enfrentamen-
to e controle das moléstias mais comuns e seus determinantes, assim como para 
formação permanente dos trabalhadores da rede de serviços de saúde;
VI- Apoio, conforme disponibilidade de recursos humanos e financeiros, aos even-
tos públicos destinados à divulgação da prevenção e detecção precoce de agravos 
transmissíveis e não transmissíveis e suas complicações.

SEÇÃO II
Da atenção à Saúde da Mulher
Art.196 Atenção à Saúde da Mulher compreende um conjunto de ações educati-
vas, preventivas, de diagnóstico, tratamento ou recuperação, objetivando a me-
lhoria do nível  de vida da população feminina, nas fases da adolescência, adulta e 
pós - reprodutiva, incluindo:
I- assistência ao planejamento familiar, a partir das ações básicas de saúde, ga-
rantindo a orientação sexual e o direito a auto-regulação da fertilidade como livre 
decisão da mulher ou do homem, ou do casal, tanto para exercer a procriação 
como para evitá-la, provendo meios educacionais, científicos e tecnológicos para 
assegurá-lo, impedindo qualquer firma coercitiva ou impositiva por parte da insti-
tuição prestadora dos serviços ou de outras, públicas ou privadas;
II- assistência clínico-ginecológica às gestantes no Município, assistência pré-natal, 
prevenção e tratamento das intercorrências clínicas durante a gravidez, parto e 
puerpério, bem como identificação e tratamento precoce da gestação de alto 
risco, inclusive em caráter intensivo nos hospitais e unidades de saúde.
Parágrafo Único -Será dada assistência especial à gestante adolescente.
Art.197 Atenção à saúde da mulher compreende:
I- a vigilância do estado nutricional e de anemias carências, garantindo-se os 
medicamentos necessários e a implementação de ações educativas e de estímulo 
ao aleitamento materno e ao parto natural;
II- orientação e encaminhamento das mulheres a partir da idade reprodutiva e 
após menopausa para realizar a prevenção periódica do câncer cérvico - uterino e 
do câncer mamário, inclusive com ações educativas que propiciem a realização do 
auto-exame das mamas;
III – atendimento médico - hospitalar especializado aos casos de aborto autoriza-
dos pelo Código Penal ou de determinados por ordem judicial;
IV – garantia de vacinação contra a rubéola a todas as mulheres em idade fértil;
V – garantia de realização de campanhas educativas e preventivas sobre doenças 
da mulher, em conjunto com entidades representativas de mulheres e outras 
organizações;
VI – garantia de educação continuada para aperfeiçoamento de profissionais na 
área de saúde da mulher.
Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Saúde, divulgará, através dos meios 
de comunicação, as ações da Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres, 
suas atividades e locais de atendimento.
Art. 198 Compete aos estabelecimentos de assistência à saúde comunicarem à 
Secretaria Municipal de Saúde os atendimentos prestados às mulheres vitimas de 
violência.
SEÇÃO III
Da Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente
Art. 199 As ações de saúde da criança e do adolescente terão como objetivo a 
redução das taxas de morbimortalidade, incluindo obrigatoriamente:
I – a implantação de ações individuais e coletivas na fase neonatal, através da 
capacitação dos serviços e profissionais da saúde para a assistência integral, em 
parceria com o Ministério da Saúde, Secretarias de Estado, ONGs e demais órgãos, 
implantando o sistema hospitalar de alojamento conjunto para toda mãe e recém-
nascido, conforme as possibilidades do binômio mãe-filho;
II – a garantia do direito à permanência de um dos pais ou responsável, em tempo 
integral, junto à criança ou adolescente sob regime de internação ou tratamento, 
como também de um acompanhante , seja ele o pai ou não, desde o nascimento, 
incluindo o pré-parto e pós- parto;
III – o incremento de ações educativas que incentivem o aleitamento materno, em 
todos os níveis de atenção à saúde, de acordo com as diretrizes do Ministério da 
Saúde, em parceria com Secretarias de Estados, ONGs, e demais órgãos, dando 
especial atenção à implementação de ações de aleitamento protegido nas institui-
ções de educação infantil;
IV – a realização de ações de saúde voltadas à vigilância do crescimento e desen-
volvimento neurobiopsicosocial, com a introdução de tecnologias apropriadas à 
sua avaliação;
V – a garantia de atendimento por profissional especializado na atenção ao recém- 
nascido, no momento do parto;
VI – a implantação de um sistema integrado pela unidade neonatal hospitalar 
e pela rede ambulatorial dos serviços de saúde, articulado funcionalmente pela 
referência e contra-referência da demanda atendida, com hierarquização do aten-
dimento, conforme as necessidades de saúde da infância;
VII – garantia da realização dos exames básicos preconizados pelo Ministério da 
Saúde em todas as mães, no momento de sua internação, se não foram feitos no 
pré-natal, e nos recém-nascidos quando indicados para o controle de doenças de 
interesse epidemiológico;
VIII – a integração de ações de saúde na gravidez, parto, puerpério e no aten-
dimento ao recém-nascido, promovendo, nos vários níveis de atendimento, a 
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participação conjunta da equipe, multiprofissional de saúde no acompanhamento 
da mulher e da criança;
IX – o incentivo ao aleitamento materno, monitorização do crescimento e do 
desenvolvimento em todos os níveis e setores, o controle de doença diarréia e 
desidratação, o controle das doenças respiratórias  de infância, o acompanhamen-
to nutricional, o controle das doenças preveníveis por imunização, o acompanha-
mento e vigilância de recém-nascido, a prevenção de cárie e doença periodontal, 
desde a atenção primária até a utilização de equipamentos complexos;
X – a vigilância à saúde e o controle dos acidentes na infância e adolescência, a 
partir da rede dos serviços de saúde, incluindo escolas, creches e outros espaços 
coletivos, através de ações educativas que orientem, previnam e controlem as 
condições de risco;
 XI – a promoção de ações individuais e coletivas voltadas à saúde da criança e 
do adolescente, assistindo- os integralmente, capacitando serviços e pessoal de 
saúde, articulados com escolas e a comunidade;
XII – a garantia de realização, em parceria com o Ministério da Saúde, Secretarias 
de Estado, ONGs e outras instituições interessadas, de campanhas de vacinação 
das crianças e adolescentes e de outras questões relativas à adolescência;
XIII – nas maternidades, a identificação do recém-nascido, mediante o registro de 
sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, além de emissão 
ao Sistema Municipal de Vigilância à Saúde da Declaração de Saúde de nascidos 
vivos;
XIV – a garantia de que toda unidade de saúde, com serviço de parturição, possua 
equipe de neonatologia, envolvendo serviço médico e de enfermagem em neona-
tologia, além da equipe de obstetrícia.
Parágrafo Único – Cabe ao SUS Municipal coordenar, em todas as suas unidades 
de saúde, em cooperação ou inter-relação com os demais órgãos competentes 
do Município, o acompanhamento nutricional das crianças que apresentarem 
algum grau ou modalidade de desnutrição, seja por carência, excesso ou outros 
distúrbios alimentares.
Art. 200 A criança e o adolescente participarão das ações de saúde com a 
prerrogativa de prioridade no que se refere à proteção da vida e direito à saúde, 
especialmente através de:
I – os nascimentos ocorridos no Município devem ser atendidos em serviços de 
saúde;
II – manter a vigilância e registro, através da caderneta da criança, sob posse da 
família, das ações básicas de saúde.
Art. 201 Toda e qualquer internação hospitalar de crianças e adolescentes 
acorrerá, preferencialmente, em unidade de pediatria, com pessoal médico e de 
enfermagem com habilitação especifica, acompanhado dos pais ou responsável.
Art. 202 Todos os estabelecimentos de educação sejam eles de educação infantil, 
ensino fundamental, ou ensino médio, devem estar sob orientação, acompanha-
mento e avaliação da vigilância sanitária, potencializando a prevenção de agravos.
Parágrafo Único – As equipes de saúde da família das unidades básicas de saúde 
devem ser incluídas como parceiras na educação para a saúde.
Art. 203 No caso de crianças com suspeita de problemas de saúde, a escola soli-
citará laudo técnico recomendando cuidados especiais com os exercícios físicos e 
com a saúde, bem como solicitará que se limite sua prática.
Art. 204 Os estabelecimentos de prestação de cuidados à criança e ao adolescente 
deverão efetivar vínculo com a unidade básica de saúde de sua área de abrangên-
cia, visando à educação preventiva de saúde pública às crianças e adolescentes.
Art. 205 Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças ou 
adolescentes serão obrigatoriamente comunicamos pelo profissional que tiver 
ciência do caso ao conselho tutelar da respectiva localidade, através da ficha de 
notificação da Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo das demais providên-
cias legais.
Art. 206 A rede municipal de saúde promoverá, através do Programa de Saúde da 
Família e em parceria com o Ministério da Saúde, Secretarias de Estado, ONGs e 
demais órgãos, programas de assistências médicas e odontológicas para a preven-
ção das enfermidades e campanhas de educação sanitária para pais, educadores 
e alunos de forma inter-setorial envolvendo parcerias com as diversas instâncias 
governamentais e ONGs, fortalecendo o protagonismo infanto-juvenil de acordo 
com o preconizado no Estatuto da Criança e Adolescente.
Seção IV
Da Atenção à Saúde do Adulto
Art. 207 A atenção à saúde do adulto compreende um conjunto de ações edu-
cativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento ou recuperação, objetivando a 
melhoria do nível  de vida da população adulta incluindo:
I - Garantia de acesso à informação e às ações programáticas sobre promoção 
de hábitos de vida saudáveis como a prática de atividade física, a alimentação de 
qualidade, a realização do sexo seguro, a cessação do tabagismo, do alcoolismo e 
do uso de drogas ilícitas;

II – Garantia de vacinação regular em conformidade com política de imunização;
III– Promoção de atividades educativas visando à prevenção da violência domésti-
ca e acidentes;
IV–Acesso aos exames laboratoriais indicados para a prevenção e detecção precoce 
de doenças;
V –Garantia de acesso a consultas clínicas para avaliação do estado de saúde e 
prevenção de futuros agravos;
VI–Garantia de ações, insumos e procedimentos para prevenção de agravos vascu-
lares periféricos visando prevenir amputações;
VII–Garantia de ações programáticas de prevenção e assistência aos agravos trans-
missíveis e não transmissíveis  de maior prevalência epidemiológica;
VIII-– Garantia de fornecimento de insumos e materiais utilizados para as práticas 
integrativas e complementares;
IX – Garantia de acesso a consultas clínicas para avaliação do estado de saúde e 
prevenção de futuros agravos para a população de rua, População Carcerária e de 
Profissionais do Sexo;
X – Garantia de acesso às ações, insumos e procedimentos para prevenção e trata-
mento  dos agravos nas  populações citadas no inciso IX.
XI – Garantia de apoio no controle de agravos e situações epidêmicas nas popula-
ções citadas no inciso IX.
Art. 208 Será prestada a atenção integral à pessoa portadora de Diabetes Melito 
e Hipertensão Arterial em todas as suas formas, assim como dos problemas de 
saúde a ela relacionados.
Seção V
Da Atenção á Saúde do Idoso
Art. 209 É um dever do Município, com a participação da família e da sociedade, 
garantir à pessoa idosa o direito à vida e à saúde, mediante o desenvolvimento 
de políticas públicas que assegurem um envelhecimento saudável e em condições  
de dignidade com enfoque  a sua autonomia, visando à prevenção, promoção, 
proteção e recuperação de sua saúde, incluindo a atenção especial às patologias 
prevalentes neste grupo etário, respeitados os princípios da universalidade, inte-
gralidade, equidade e territorialidade.
Parágrafo Único – Nas atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
será priorizado o caráter preventivo.
Art. 210 O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhes asseguradas toas as condições, oportunidades e facilidades, 
na forma da lei, para a preservação de sua saúde física e mental, com liberdade e 
dignidade.
Art. 211 O Município prestará a efetivação do direito à saúde pelo idoso.
Parágrafo Único – A garantia dessa prioridade compreende:
I – atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e priva-
dos prestadores de serviços de saúde no âmbito do Município;
II – preferência na elaboração e execução de políticas públicas específicas na área 
da saúde do idoso;
III – destinação específica de recursos públicos na área da saúde do idoso, visando 
à sua prevenção e manutenção e a um envelhecimento saudável;
IV – garantia de acesso universal, integral e igualitário, sem discriminação de 
qualquer natureza, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, aos serviços pres-
tadores de saúde local, esses compreendidos em ambulatórios e hospitais, bem 
como em outros espaços;
V – capacitação e reciclagem dos recursos humanos encarregados da prestação 
de serviços aos idosos, em todos os níveis de atenção, nas áreas de geriatria e 
gerontologia;
VI – criação e viabilização de mecanismos que favoreçam a divulgação de infor-
mações de caráter educativo e preventivo sobre os aspectos biopsicossociais do 
envelhecimento para pessoas de todas as idades;
VII – inserção nas unidades geriátricas de referência secundária de pessoal capaci-
tado ou especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;
VIII – atendimento médico domiciliar, incluindo a internação, para a população 
idosa que dele necessitar e que esteja impossibilitada de se locomover até o 
local de tratamento, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições 
publicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o 
Poder Público;
IX – realibitação orientada com vistas à prevenção e à redução das sequelas decor-
rentes do agravo à saúde;
X – elaboração e implementação de projetos que retardem a perda, por parte 
do idoso, de suas habilidades físicas  e mentais necessárias à realização de sua 
atividades básicas e instrumentais da vida diária;
XI – garantia de atendimento multidisciplinar nos serviços de saúde que deverão 
ser estruturados sob a ótica do atendimento integral, humanizado e de qualidade;
XII – inclusão nos serviços de medicina natural e de práticas complementares de 
saúde de ações para atenção ao idoso.
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Art. 212 A Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito de sua competência, desen-
volverá e implementará políticas com fins de:
I – acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores da condição de saúde da popula-
ção idosa residente no Município;
II – definir os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e dos 
serviços de saúde que atenderem à pessoa idosa;
III – elaborar normas para regular os serviços públicos e privados de saúde e do 
Município que atenderem à pessoa idosa, tendo em vista a sua relevância pública;
IV – criar mecanismos para que as práticas de cuidados dispensadas às pessoas 
idosas reflitam uma abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, e que 
levem em conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais 
que influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente em que estes 
estejam inseridos;
V – propiciar meios para um envelhecimento ativo e saudável com a prestação da 
autonomia por parte do idoso;
VI – manter, ampliar e desenvolver o Programa de Saúde da Família – PSF, com o 
fim de possibilitar um maior número de idosos beneficiados e assistidos;
VII – disponibilizar atendimento odontológico na rede pública de saúde, promo-
vendo a saúde bucal dos idosos, sobretudo daqueles mais carentes ou institucio-
nalizados;
VIII – promover ações intersetoriais e parcerias que visem a promoção da saúde do 
idoso.
Art. 213 Todo idoso que buscar a Unidade Básica de Saúde, independentemente 
de ser considerado frágil ou não, deverá ser avaliado de maneira global e ter 
recomendadas ações de prevenção à sua saúde.
Parágrafo Único – Esta avaliação inclui:
I – acolhimento e abordagem humanizados;
II – promoção do envelhecimento ativo;
III – avaliação multiprofissional, considerados os riscos social e clínico, priorizando 
as ações de cuidado a serem desenvolvidas;
IV – garantia da prescrição adequada, com a assistência farmacêutica responsável, 
que implica desde a compreensão por parte do assistido da prescrição em si e a 
dispensação dos medicamentos prescritos, até a utilização de estratégias para 
melhorar a adesão e o monitoramento da medicação prescrita;
V – adoção de práticas de informação que possam coibir a automedicação;
VI– distribuição de material informativo que sensibilize a família para o cuidado 
com o idoso fragilizado, quando for o caso, seja por condição de saúde e/ou 
social.
Art.  214 A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas através 
de cadastramento, pela Secretaria Municipal de Saúde, da população idosa do 
Município de forma a conhecer o perfil epidemiológico desta população em sua 
área de abrangência, para o desenvolvimento das ações de saúde pertinentes.
§1º - Esse cadastramento inclui busca ativa, prioritariamente, do idoso frágil para 
sua inserção nos programas de atendimento e para o desenvolvimento de ações 
de reabilitação com vistas à recuperação de sua autonomia.
Art. 215 O Município desenvolverá meios de formação de parcerias com o cuida-
dor familiar, como estratégia assegurando que o idoso permaneça em seu  meio 
natural.
Art. 216 Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medica-
mentos padronizados pela rede pública, especialmente o uso continuado, assim 
como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento de habilitação ou 
reabilitação já instituídos no SUS.
Art. 217 Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão 
atendimento especializado, na forma da lei.
Art. 218 As instituições de saúde com atuação no Município deverão atender aos 
critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais envolvidos, assim como orientação 
a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
Art. 219 As instituições de saúde que prestam serviços no Município, públicas, 
privadas ou filantrópicas, deverão atender aos critérios exigidos na legislação sani-
tária para o atendimento às pessoas idosas, respeitadas as peculiaridades próprias 
dessa população, sejam no tocante à área física dos estabelecimentos, recursos 
humanos empregados e procedimentos adotados.
Art. 220 É garantido aos idosos institucionalizados no Município, em institui-
ções de qualquer natureza, seja com fins de moradia, ainda que temporária, ou 
similares, o acesso universal, integral e equânime a serviços e ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, conforme os protocolos de atribuições e proces-
sos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
§1º - O Programa de Saúde da Família considerará as Instituições de Longa Per-
manência para idosos e Instituições similares localizadas no Município, “residên-
cia” para fins de execução de suas ações de assistência e priorizará as de cunho 
filantrópico.

§2º - É garantida a imunização prevista no calendário oficial destinada aos idosos 
do Município a todas as pessoas idosas institucionalizadas, devendo a mesma 
ocorrer in loco, com a visita das equipes da Secretaria Municipal de Saúde às Insti-
tuições de Longa Permanência para idosos e às instituições similares.
§3º - As pessoas idosas institucionalizadas no território municipal serão incluídas 
em todos os programas fundados no Município da assistência integral à saúde 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 221 As garantias às pessoas idosas previstas nesta Lei não excluem outras já 
existentes, somando-se àquelas para todos os fins de direito.
Seção VI
Da Atenção à Saúde Mental
Art. 222 É de responsabilidade do Município o desenvolvimento da Política de 
Saúde Mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, com o apoio da 
sociedade, aos portadores de transtornos mentais.
Art. 223 O Município garantirá e implementará a prevenção, a reabilitação e a 
reinserção social plena das pessoas portadoras de transtornos mentais, sem discri-
minação de qualquer natureza, promovendo assistência integral eficaz em saúde 
mental, com atendimento humanizado e através do desenvolvimento de políticas 
públicas que visem à melhoria da sua qualidade de vida.
Art. 224 São direitos da pessoa portadora de transtornos mentais, além dos já 
estabelecidos em Lei:
I – ter acesso ao melhor tratamento consentâneo as suas necessidades;
II  – centros de referência e de convivência em saúde mental;
Art. 225 O uso de medicação nos tratamentos psiquiátricos em estabelecimentos 
de saúde mental deverá corresponder às necessidades fundamentais de saúde das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e terá, exclusivamente, fins terapêuti-
cos, devendo ser revisto periodicamente.
Art. 226 É vedado o uso de celas-fortes, camisas-de-força e outros procedimen-
tos violentos e desumanos em qualquer estabelecimento de saúde, seja público, 
privado ou filantrópico.
Art. 227 O Conselho Municipal de Saúde garantirá o pleno funcionamento da 
Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica.
Art. 228 A Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, 
juntamente com a Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, no cumprimento 
das diretrizes  e dos princípios da Política Municipal de Saúde Mental, atuarão 
solidariamente na defesa dos direitos de cidadania dos usuários.
Art. 229 A Secretaria Municipal de Saúde promoverá, através da Coordenação de 
Saúde Mental, em parceria com os movimentos sociais:
I – campanhas, visando à divulgação dos princípios, objetivos e efeitos da reforma 
psiquiátrica;
II – campanhas, visando minimizar o preconceito e a discriminação social das 
pessoas portadoras de transtornos mentais;
III – a defesa dos direitos do portador de sofrimento mental.
Seção VII
Da Atenção á Saúde Bucal
Art. 230 Cabe à Secretaria Municipal de Saúde, coordenar, executar, orientar e 
supervisionar as atividades em que se integram as funções de promoção, proteção 
e recuperação da Saúde Bucal da coletividade por meio de atividade educativas, 
preventivas e curativas.
Art. 231 No atendimento das metas preconizadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde serão observadas, entre outras, as seguintes ações:
I – desenvolvimento de parcerias com setores públicos e privados;
II– desenvolvimento e apoio às ações de redução de danos, nos moldes preconiza-
dos pelo Ministério da Saúde;
III – formação e consolidação de parcerias com as Universidades para Educação 
Permanente, pesquisa aplicada e assistência principalmente a atenção secundária;
IV – manutenção das especialidades atualmente ofertadas tais como endodontia, 
periodontia, ortodontia, usuários com necessidades especiais, estomatologia, 
odontopediatria, disfunção de ATM, cirurgia e dentística;
V – Promoção de cuidados gerais e de assistência técnica aos equipamentos por 
meios, preferencialmente próprios, com profissionais capacitados;
VI – execução de contratos que garantam o fornecimento de peças e componen-
tes, bem como a manutenção para as peças e componentes que não atendam ao 
disposto no inciso anterior;
VII – promoção da educação permanente dos recursos humanos em todos os 
níveis de atuação no sistema de saúde;
Art. 232 A atenção à Saúde Bucal será desenvolvida por meio de ações integradas 
de prevenção, promoção e controle de saúde bucal, em parceria com universida-
des públicas e privadas e entidades afins.
Art. 233 Nas ações de promoção de saúde bucal terão prioridade as atividades 
educativas preventivas que serão implementadas em parcerias com os equipamen-
tos sociais.
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Art. 234 É garantido o acesso universal aos serviços de saúde bucal a toda popu-
lação, sem focalização por faixa etária, mas com focalização no atendimento das 
prioridades.
Art. 235 O planejamento das ações deverá ser realizado através do levantamento 
contínuo de necessidades da população assistida nas Unidades Básicas de Saúde e 
nos espaços de convívio coletivos.
Seção VIII
Da Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais
Art. 236 A política de Saúde para a Integração dos Portadores de Necessidades 
Especiais compreenderá um conjunto de orientações que lhes assegurem o pleno 
exercício dos direitos individuais e sociais, através de medidas que visem à sua 
inclusão no mercado de trabalho, que lhes garanta assistência social, edificações 
e transportes públicos e privados dotados de acessibilidade e adoção de outras 
medidas que visem ao seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Art. 237 A atenção à saúde da pessoa portadora de necessidades especiais com-
preende um conjunto de ações individuais e coletivas desenvolvidas pelos serviços 
de saúde e incluirão obrigatoriamente:
I- acesso, de acordo com a necessidade, a todos os equipamentos, produtos e 
serviços de saúde compreendida também a eliminação de barreiras, principalmen-
te as arquitetônicas;
II- direito à reabilitação, aqui compreendida como ação multiprofissional, que leve 
em conta o desenvolvimento máximo da potencialidade da pessoa portadora de 
deficiência;
III- garantia de acesso da população às informações relacionadas aos possíveis 
fatores determinantes das deficiências;
IV- garantia de condições que visem à integração e reintegração do portador de 
qualquer deficiência na sociedade.
V- implantação de projetos voltados à capacitação dos portadores de necessidades 
especiais, buscando o desenvolvimento de sua independência, através do fortaleci-
mento de sua autonomia, de modo a melhorar a dinâmica familiar;
VI- implantação de projetos e serviços, que priorizem o trabalho com a família, de 
modo a melhorar a dinâmica familiar;
VII- desenvolvimento de projetos direcionados à capacitação de acompanhantes/
cuidadores domiciliares para portadores de necessidades especiais.
VIII- capacitação dos profissionais da área de saúde, visando a uma postura 
humanizada e inclusiva, que considere o indivíduo em sua totalidade, incluído 
o conhecimento da língua de sinais brasileira  (LIBRAS) e de outras formas de 
comunicação.
IX- implementação de práticas e cuidados domiciliares, envolvendo equipes de 
saúde da família, profissionais de reabilitação e a comunidade;
X-Garantia de participação dos portadores de necessidades especiais nas instâncias 
municipais do SUS;
XI- Adequação de todas as unidades de saúde, garantindo acessibilidade aos por-
tadores de necessidades especiais em todo ambiente interno e externo, incluindo 
áreas comuns.
Seção IX
Doenças Sexualmente Transmissíveis –DST e Síndrome de Imunodeficiência Adqui-
rida- AIDS
Art. 238 A Secretaria Municipal de Saúde desenvolverá ações integradas, regio-
nalizadas de promoção à saúde, prevenção e controle de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DST e da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, através 
de atividades relacionadas à Educação em Saúde, com a cooperação de entidades 
afins que compreenderão:
I – garantia de universalidade de diagnóstico, tratamento e orientação aos porta-
dores do vírus da Imunodeficiência Humana – AIDS e dos doentes de Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida AIDS e das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST 
gratuitamente;
II – capacitação dos recursos humanos em todos os níveis de atuação no sistema 
de saúde;
III – ações de atenção aos portadores do Vírus da Imunodeficiência  Humana – HIV 
e dos doentes de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, coordenadas 
por equipes multiprofissionais com participação conjunta de grupos não-governa-
mentais;
IV – desenvolvimento, através de parcerias com setores públicos e privados, de tra-
balhos de educação continuada que busquem informar e sensibilizar a população 
sobre os riscos e consequências da contaminação, bem como dos benefícios dos 
processos de proteção e imunização;
V – desenvolvimento e apoio às ações de redução de danos, nos moldes preconi-
zados pelo Ministério da Saúde.
Art. 239 Fica assegurado à população de baixa renda acesso ao preservativo, que 
será distribuído gratuitamente em todos as unidades de Saúde acompanhado de 
material educativo.

Art. 240 Os portadores da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência  Adquirida) e das 
demais DST’s receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, todos os 
medicamentos necessários ao seu tratamento.
§1º - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, padronizará os 
medicamentos a serem utilizados em caso de estágio evolutivo da infecção e da 
doença, visando orientar a sua aquisição;
§2º - A padronização de terapias deverá ser revista e republicada, sempre que se 
fizer necessário, para se adequar aos avanços científicos e aos novos medicamen-
tos disponibilizados no mercado.
Art. 241 Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, elencados neste arti-
go, deverão implantar e manter programa de prevenção de DST/AIDS segundo as 
diretrizes e políticas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde:
I – centros de saúde;
II – instituições de longa permanência para idosos;
III – albergues e abrigos;
IV – estabelecimentos de internação coletiva;
V – hotéis, motéis, pensões, “drive-ins” e congêneres;
VI – casas de massagens e saunas;
VII – “dark-rooms”, boates, casas e salas de lazer, espetáculo e shows que por sua 
natureza, facilitem, de qualquer modo, a prática de sexo;
VIII – estabelecimentos de ensino público e privados;
IX – e os demais que vierem a ser regulamentados.
Parágrafo Único - Fica facultado aos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitá-
rio de caráter privado a implantação de serviço terceirizado de prevenção de DST/
AIDS, mediante critérios e diretrizes da Secretaria Municipal Saúde e do Ministério 
da Saúde;
Art. 242 É vedada a discriminação aos portadores do HIV e AIDS.
Art. 243 Será garantido o sigilo profissional em todos os procedimentos realizados 
pelos serviços públicos e privados para fins de diagnóstico e tratamento de todo o 
paciente ou portador do HIV/AIDS, de acordo com a lei.
Art. 244 Serão implementadas ações efetivas para a prevenção da contaminação 
pelo HIV, por intermédio do aleitamento materno. 
A Proposição trata, nesses artigos, da inclusão dos temas “da Humanização do 
Atendimento à Saúde”; do “Atendimento de Urgência e Emergência”; dos “Servi-
ços de atendimento Pré-Hospitalar Móvel”; da “Assistência à Saúde”, da “Atenção 
à saúde da mulher”, da “Atenção à saúde do adulto”; da “Atenção à saúde do 
idoso”; da “Atenção à saúde mental”; da “Atenção à saúde bucal”; da “Atenção 
aos portadores de necessidades especiais”; das “Doenças Sexualmente Transmissí-
veis – DST e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS”.
Ocorre que a Lei nº. 8.080/90, também conhecida como lei orgânica da saúde, 
possui um capítulo dedicado à matéria proposta, definindo-a como diretriz macro 
assistencial e organizacional para toda a rede do Sistema Único de Saúde, do qual 
destacamos os incisos II e IV do art.7º, conforme transcrito a seguir:
“CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecen-
do ainda aos seguintes princípios:
I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistên-
cia;
II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
III – (...)
IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie;.
 (...)” (grifo nosso.)
Diante dessa normativa prevista na Lei 8080/90, o SUS já possui, em funcionamen-
to no âmbito Federal, Estadual e Municipal, programas assistenciais específicos, 
devidamente regulamentados em portarias, resoluções e deliberações, asseguran-
do, assim, as garantias indicadas nos artigos 180 a 244 da Proposição em questão.
Considerando as razões expostas, sou levada a apresentar VETO PARCIAL a Pro-
posição de Lei nº124/2010, excluindo da sanção os artigos 13 a 20, os artigos 31 
a 35 e os artigos 180 a 244, por considerá-los inconstitucionais e contrários aos 
interesses públicos, nos termos do art. 80, inciso II c/c art. 92, inciso VIII, ambos 
da Lei Orgânica do Município de Contagem.
Sendo assim, devolvo os dispositivos vetados a essa Egrégia Câmara Municipal, 
para reexame.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais 
membros dessa Egrégia Casa Legislativa protesto de elevada estima e distinta 
consideração.
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Atenciosamente,
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
Ao Excelentíssimo Senhor
IRINEU INÁCIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Contagem

OF.GAB-GP 081/2011                                                                                             
Contagem, 20 de janeiro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Recebi, em 05 de janeiro de 2011, o ofício OF/GP/GL/Nº173/2010, encaminhando a 
Proposição de Lei nº131/10, que “Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos para os Servidores Públicos do Município de Contagem da Administração Dire-
ta que integram os Quadros Setoriais da Administração, da ConParq, da TransCon 
e do CINCO e dá outras providências”.
A referida Proposição de Lei foi encaminhada para análise e emissão de parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Administração que, ao se manifestar, opinou 
pelo VETO dos seguintes dispositivos:
Inciso XIII, do art. 3º
Art. 3º (...)
XIII - participação dos servidores por meio de comissão paritária, na gestão do 
PCCV, assegurada a transparência e publicidade dos atos.
O dispositivo transcrito acima foi incluído, pelo Poder Legislativo, no art. 3º, que 
define vários conceitos para fins de aplicação da Lei.
O texto do referido inciso está em desacordo com o caput do art. 3º, pois não 
trata de conceito. Esta falta de conexão com o texto legal dificulta a interpretação 
da Lei, razão pela qual não pode ser sancionado.
Anexo I – Tabela de Transformação de Cargos
Anexo II – Cargos (Quadro Setorial, Quantitativo de Cargos, Nível, Provimento, 
Jornada Normal
Anexo III – Especificações das Classes de Cargos
Art. 60A e art. 60B
Art. 60A São privativos da Secretaria Municipal de Fazenda, os Cargos de Agente 
Fazendário, Analista Fazendário, Auditor Fiscal, Fiscal de Tributos e outros cargos 
fazendários a serem criados, para exercerem atividades específicas e inerentes 
às atividades do fisco, ficando vedada a transferência dos Mesmos para outros 
órgãos e unidades administrativas pela sua peculiaridade.
Art. 60B Será concedida licença ao servidor para o desempenho de mandato 
classista, em entidade sindical ou associação, sem prejuízo da remuneração, além 
de outras licenças específicas no Estatuto do Servidor.
Os artigos 60A e 60B foram incluídos no texto legal pelo Poder Legislativo e dis-
põem sobre matérias relativas a servidores públicos do Poder Executivo.
O Poder Legislativo também realizou várias alterações nos Anexos I, II e III, dispon-
do sobre matérias referentes aos servidores públicos do Poder Legislativo.
O art. 76, inciso II, letra “b” da Lei Orgânica do Município, determina que, in 
verbis:
Art. 76. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta Lei 
Orgânica:
I (...) 
II O regime jurídico dos servidores públicos de órgãos da administração direta, 
autárquica e fundacional, incluído o provimento de cargo, estabilidade, aposenta-
doria e o respectivo Estatuto. (gn)
Como se nota, resta flagrante que as matérias constantes nos artigos 60A e 60B e 
nos Anexos I, II e III são de competência exclusiva do Chefe do Executivo.
Sendo competência da Prefeita, não pode o Poder Legislativo ter a iniciativa de 
legislar sobre o assunto, pois caracteriza invasão de competência e, portanto, 
inconstitucionalidade.
Dispõe a Constituição Estadual o seguinte:
Art. 173 São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legis-
lativo e o Executivo.
§ 1º Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer dos 
Poderes delegar atribuições, e, a quem for investido na função de um deles, 
exercer a de outro.
Acerca desta inconstitucionalidade, ensina o Mestre Hely Lopes Meirelles:
“Sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que con-
valesçam o vício inicial, porque o executivo não pode renunciar prerrogativas 
institucionais, inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquiescer 
em que o legislativo as exerça.”
§7º, do art. 70, §6º e §7º do art. 81, art. 85 e seus parágrafos
Art. 70 (...)
§7º Para fins de enquadramento, será incorporada ao vencimento dos servidores 
ativos e inativos, as promoções verticais adquiridas mediante de processo seletivo 

interno e/ou concurso público, aplicando-se o benefício previsto no artigo 13 da 
Lei 2.102, de 15 de julho de 1990.
Art. 81 (...)
§6º Ao servidor, Técnico Superior em Serviço Social que optar pela aplicação da 
Lei nº 2.102, de 15 de julho de 1990 e suas alterações e ao Assistente Social fica 
garantido o direito à jornada normal de 25 (vinte e cinco) horas semanais de 
trabalho.
§7º Aos servidores Engenheiro, Arquiteto ou Geógrafo, detentores de cargo 
efetivo de Técnico Superior em Edificações e Obras Públicas, Técnico Superior em 
Meio Ambiente, Técnico Superior em Geografia e Técnico Superior em Transporte 
Público e Trânsito que optarem pela aplicação da Lei n.º 2.102, de 15 de julho 
de 1990 e suas alterações fica garantido o direito à jornada normal de 30 (trinta) 
horas semanais de trabalho.
Art.85 Os servidores detentores do cargo de provimento efetivo de Analista de 
Controle Interno, constante dos Anexos desta Lei Complementar, farão jus à Gra-
tificação de Atividade Específica – GAE, restabelecida pela Lei Complementar nº 
050, de 02 de abril de 2008, correspondente a até 100% (cem por cento) do valor 
de R$2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), a ser paga mensalmente.
§1º O valor da GAE não se incorpora à remuneração dos cargos de que trata este 
artigo, para todos os efeitos, não servindo de base de cálculo para acréscimos 
pecuniários ulteriores, exceto para o adicional de férias e abono natalino, que 
deverão ser calculados pela média aritmética.
§2º A GAE será reajustada, anualmente, na mesma data e índice da concessão do 
reajuste geral anual.
§3º A concessão e o reajuste da GAE ficam condicionados à observância do limite 
de despesas com pessoal estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000.
§4º O valor da GAE a ser pago aos servidores mencionados no caput deste artigo 
será apurado por meio de avaliação mensal da chefia imediata, conforme critérios 
objetivos estabelecidos em Decreto.”
§5º Os servidores administrativos da Receita Municipal farão jus a gratificações de 
estímulos à produção, conforme Lei a regulamentar. 
§ 6º Farão jus à GAE os servidores discriminados no art. 85 neste artigo nomeados 
em cargo de provimento em comissão, desde que o efetivo exercício destes seja 
no âmbito do Sistema de Controle Interno Municipal.
Os dispositivos transcritos acima dispõem sobre matérias que implicam aumento 
de despesas para o Poder Executivo.
O art. 78, inciso I, da Lei Orgânica do Município, estabelece o seguinte:
Art. 78 – Não será admitido aumento da despesa prevista:
I – nos projetos de iniciativa privativa do Prefeito, ressalvadas a comprovação da 
existência de receita e o disposto no § 2º do Art. 118.
É inquestionável que as alterações e inclusões dos referidos dispositivos, por inicia-
tiva do Poder Legislativo, são contrárias ao disposto na Lei Orgânica do Município, 
tendo em vista que aumentam a despesa prevista e não houve comprovação da 
existência de receita.
Considerando as razões expostas, sou levada a apresentar VETO PARCIAL a Pro-
posição de Lei nº131/2010, excluindo da sanção o inciso III, do art. 3º, o art. 60A, 
Art. 60B, §7º do art. 70, §6º e §7º do art. 81, art. 85 e seus parágrafos 1º, 2 º, 
3º, 4º, 5º, 6º, Anexos I – Tabela de Transformação de Cargos, Anexo II – CARGOS 
(Quadro Setorial, Quantitativo de Cargos, Nível, Provimento, Jornada Normal e 
Anexo III – Especificações das Classes de Cargos, por considerá-los inconstitucio-
nais e contrários aos interesses públicos, nos termos do art. 80, inciso II c/c art. 92, 
inciso VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de Contagem.
Sendo assim, devolvo os dispositivos vetados a essa Egrégia Câmara Municipal, 
para reexame.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais 
membros dessa Egrégia Casa Legislativa protesto de elevada estima e distinta 
consideração.
Atenciosamente,
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
Ao Excelentíssimo Senhor
IRINEU INÁCIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Contagem

OF.GAB-GP 083/2011                                                                                             
Contagem, 20 de janeiro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Recebi, em 04 de janeiro de 2011, o ofício OF/GP/GL/Nº171/2010, encaminhando a 
Proposição de Lei nº125/10, que “Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos dos servidores do Município de Contagem que integram o Sistema Municipal 
de Saúde – PCCV da Saúde e dá outras providências”.
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A referida Proposição de Lei foi encaminhada para análise e emissão de parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Saúde que, ao se manifestar, opinou pelo VETO 
do §4º, do art. 47, com a seguinte redação:
Art.47 (...)
§4º Após cada 05 anos ininterruptos de exercício, o servidor fará jus a três meses 
de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a renumeração do cargo 
efetivo.
I – será deferida a cada servidor a conversão em espécie de, no máximo, 01 (um) 
mês de férias-prêmio por ano, salvo no caso de aposentadoria, em que o paga-
mento será imediato e integral.
II – para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de férias-prê-
mio que o servidor não houver gozado ou convertido em espécie.
Os dispositivos acima citados estão tratando, de forma diferente da legislação 
atual, da licença prêmio por assiduidade. A referida licença está contemplada nos 
artigos 85 a 89, da Lei 2160, de 20 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem e dá outras providên-
cias.
Art. 85 Após cada decênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a seis me-
ses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo 
efetivo.
§1º VETADO
§2º É facultado ao servidor fracionar o gozo da licença de que trata este artigo, 
em até três períodos.
Art. 86 Não se concederá férias-prêmio ao servidor que, período aquisitivo:
I -  licenciar para tratar de interesse particulares;
II- for condenado a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;
III- afastar-se para acompanhar cônjuge ou companheiro.
§1º Descontar-se-á do período aquisitivo o gozo de licença, sem remuneração, por 
motivo de doença em pessoa da família, desde que comprovada a necessidade do 
afastamento. A não comprovação implica na perda do direito do benefício.
§2º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista 
neste artigo, na proporção de um mês para cada 10 (dez) faltas.
Art. 87 O número de servidores em gozo simultâneo de férias-prêmio não poderá 
ser superior a um terço da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão 
ou entidade.
Art. 88 Será deferida a cada servidor a conversão em espécie de, no máximo, 02 
(dois) meses de férias-prêmio por ano, salvo no caso de aposentadoria, em que o 
pagamento será imediato e integral.
Parágrafo único. Na hipótese de falecimento do servidor é devido ao cônjuge 
sobrevivente ou aos herdeiros necessários, o valor correspondente à conversão do 
período de férias-prêmio não gozado ou não pago.
Art. 89 Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de férias-
prêmio que o servidor não houver gozado ou convertido em espécie.
A legislação municipal não pode conter regras divergentes para tratar da mesma 
matéria, devendo prevalecer, no caso, o disposto no Estatuto dos Servidores Públi-
cos do Município de Contagem.
Além disto, o §10 do art. 40 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Cons-
titucional nº 20/1998, ao tratar da aposentadoria, estabelece que:
Art. 40
§10 A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício.
Considerando a vedação constitucional transcrita acima, constata-se que a pro-
posta apresentada pelo Poder Legislativo, no inciso II, do §4º, do art. 47 da Pro-
posição de Lei em questão, referente a contagem do tempo de férias prêmio em 
dobro para fins de aposentadoria, contraria o disposto na Constituição Federal.
Neste sentido, existe a seguinte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"A CF estabelece tempo mínimo para a aposentadoria, não podendo norma infra-
constitucional reduzi-lo mediante a fixação de tempo ficto." (ADI 404, Rel. Min. 
Carlos Velloso, julgamento em 1º-4-2004, Plenário, DJ de 14-5-2004.)
Considerando as razões expostas, sou levada a apresentar VETO PARCIAL a Propo-
sição de Lei nº125/2010, excluindo da sanção o §4º e seus incisos I e II, do art. 47, 
por considerá-los inconstitucionais e contrários aos interesses públicos, nos termos 
do art. 80, inciso II c/c art. 92, inciso VIII, ambos da Lei Orgânica do Município de 
Contagem.
Sendo assim, devolvo os dispositivos vetados a essa Egrégia Câmara Municipal, 
para reexame.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais 
membros dessa Egrégia Casa Legislativa protesto de elevada estima e distinta 
consideração.
Atenciosamente,
MARILIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

Ao Excelentíssimo Senhor
IRINEU INÁCIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Contagem

LEI nº 4428, de 19 de janeiro de 2011
Altera a Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei
Art. 1º O parágrafo único do art. 191A da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 
2010 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 191A Será concedida à servidora gestante a prorrogação da licença de que 
trata o art. 191 desta Lei, pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos.
“Parágrafo único. A prorrogação será garantida e concedida imediatamente à 
servidora após a fruição da licença à gestante de que trata o artigo 191 desta Lei.”
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 19 de janeiro de 2011.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem

DECRETO nº 1514, de 20 de janeiro de 2011
Aprova projeto de remembramento de área de terreno que menciona e dá outras 
providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os despachos exarados nos autos do Processo nº 03A01158/2009, 
de interesse da Empresa Agrícola São Gabriel Ltda;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o projeto de remembramento dos Lotes 06 a 17, da Quadra 
04, do Bairro Cabral, neste Município, originando o Lote 06A, com 4.843,23m².
Art. 2º Ficam os órgãos competentes autorizados a procederem as anotações e 
averbações que se fizerem necessárias, em decorrência da presente aprovação.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 20 de janeiro de 2011
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ISNARD MONTEIRO HORTA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 1515,de 21 janeiro de 2011
Dispõe sobre o realinhamento da tarifa do serviço público municipal de transporte 
coletivo de passageiros e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º A tarifa do serviço público municipal de transporte coletivo de passageiros 
e a tarifa de integração ao metrô sofrerão o seguinte realinhamento: 

DE: PARA:
R$ 2,40 (dois reais e quarenta 
centavos)

R$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos)

R$ 2,90 (dois reais e noventa 
centavos)

R$ 3,05 (três reais e cinco centavos)

Art.2º Este Decreto entrará em vigor às zero hora do dia 23 de janeiro de 2011.
Palácio do Registro, em Contagem,         de janeiro de 2011.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
HERMITON QUIRINO DA SILVA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

Procuradoria 
Municipal

PORTARIA nº 001, de 20 de janeiro de 2011
Cria Comissão Especial que menciona e dá outras providências.
O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições 
legais;
CONSIDERANDO a necessidade de controlar as licenças e afastamentos dos 
servidores, para fins do disposto na Lei 4092, de 14 de junho de 2007 e na Lei 
Complementar nº 100, de 05 de janeiro de 2011;
CONSIDERANDO o objetivo de garantir a eficiência e a tempestividade dos traba-
lhos de responsabilidade da Procuradoria Geral do Município;
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RESOLVE:
Art. 1º Fica criada a Comissão Especial de Acompanhamento das Atividades dos 
Procuradores Municipais e dos Servidores Lotados na Procuradoria Geral do Muni-
cípio, composta pelos seguintes servidores:
I -  Santos dos Reis Castro;
II -  Paulo Cezar da Silva; e
III -  Fabiana Cavalcanti Reis.
Art. 2º Compete à Comissão Especial de que trata esta Portaria:
I -  manter atualizadas as informações relativas a faltas, licenças e afastamentos 
por qualquer motivo dos servidores lotados na Procuradoria Geral do Município;
II -  fornecer, mensalmente, ao Procurador Geral do Município, as informações 
de que trata o inciso I deste artigo;
III -  realizar diligências no sentido de apurar irregularidades nas faltas, licenças e 
afastamentos de que trata inciso I deste artigo;
IV – solicitar, aos setores em que os Procuradores Municipais exercem suas ativida-
des, informações sobre faltas, licenças e afastamentos por qualquer motivo.
Art. 3º As informações fornecidas pela Comissão Especial de que trata esta Porta-
ria servirão de base para que sejam tomadas as providências cabíveis, dentre elas:
I -  exclusão, suspensão ou pagamento proporcional do rateio dos honorários 
advocatícios, nos termos da Lei 4092, de 14 de junho de 2007;
II -  exclusão ou pontuação negativa na apuração para fins de pagamento da 
Gratificação de Atividade Jurídica de que trata a Lei Complementar nº 100, de 05 
de janeiro de 2011;
III -  comunicação à Corregedoria Geral do Município.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 20 de janeiro de 2011.
ZULMAN DA SILVA GALDINO
Procurador Geral do Município de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 1.386
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da 
competência prevista no p.u. do artigo 12 da Lei Complementar nº 005/2005, na 
qualidade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSEN-
TADORIA POR INVALIDEZ, com proventos mensais integrais, calculados pela média 
aritmética, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I,  da Constituição da República/88, 
com nova redação dada pela EC/ 41/03, à servidora MARLY GAY CALAZANS REZEN-
DE, matrícula n.º 169049-8, inscrita no CPF sob o n.º 124.477.306-91, no cargo 
de Enfermeira da Família, lotado na Fundação de Assistência Médica e Urgência de 
Contagem – FA MUC, a partir de 19 de março de 2008. 
Palácio do Registro, em Contagem (MG), aos 19 de janeiro de 2011.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
Secretário Municipal de Administração 
Gestor - UGRPPS

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 20 de janeiro de 2011.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 198/2010
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos para impressão, 
organização e distribuição dos Boletins de Avaliação Escolar.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 
1121.12.361.0037.2091         339039-31         010100
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências 
constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 
123/06 e 8.666/93 e suas alterações.
Não houve  recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à Licitante vence-
dora. Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Sa., solicitando 
a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do 
certame a empresa abaixo.

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL
PS Editora Ltda 01 R$ 60.648,00 
Valor total do lote R$ R$ 60.648,00 

Totalizando o valor da licitação em R$ 60.648,00 (sessenta mil, seiscentos e qua-
renta e oito reais).  

Adriana Lúcia de Assis Souza
Pregoeira 
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora PS Editora Ltda, na modalidade 
Pregão Presencial nº 198/2010, homologo a licitação para a respectiva contrata-
ção.
Contagem, 20 de janeiro de 2011
Carlos Hamilton Ferreira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Nº
Projeto / 
Atividade

Processo Ad-
ministrativo

Contra-
tada

Objeto Valor

1

1,07E+016 PA nº 008/11

Unitour 
Turismo 
Universal 
Ltda.

Contratação de em-
presa especializada 
em prestação de 
serviços de emissão, 
reserva, marcação, 
remarcação, en-
dosso e forneci-
mento de passagens 
aéreas doméstica e 
internacionais.

R$ 8.000,00

33.90.39-50

DISP. N 002/11
10000

Contagem, 21 de janeiro de 2.011.
Carlos Hamilton Ferreira
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Fazenda

ACÓRDÃO Nº 0003
RECURSO VOLUNTÁRIO – PA Nº: 02.A.15911/2009  de 18/09/2009.
RECORRENTE: ESPÓLIO DE OSCAR AUGUSTO DINIZ – ( DALVA DINIZ ROCHA )
RELATOR: JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA
EMENTA
A ISENÇÃO PARA IPTU RESIDENCIAL E TAXAS, PREVISTA NO INCISO III DO ART. 1º 
DA LEI 3496, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001 SOMENTE SERÁ CONCEDIDA SE, COM 
O REQUERIMENTO, FOREM APRESENTADOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
DA SITUAÇÃO DE FATO DO IMÓVEL OBJETO DA PRETENSÃO.  No presente caso, 
os documentos exigidos por lei para reconhecimento e concessão da isenção não 
estão presentes nos autos e, mesmo após intimação da Emérita Junta de Primeira 
Instância não foram apresentados pelo interessado em tempo oportuno e, os que 
acompanham o recurso à segunda instância administrativa não são suficientes a 
alterar a respeitável decisão primária. Por unanimidade, na audiência do dia 13 de 
Janeiro de 2011, decidiu em conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR PROVIMEN-
TO para, em conseqüência, foi mantida a decisão proferida em primeira instância.  
Presidiu este julgamento o Sr. Ronaldo José Nogueira, tendo também participado 
deste julgamento, o Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sr. Marcelo Rodrigues do Carmo 
e o Sr. Luciano José Nosseis dos Santos.

ACÓRDÃO Nº 0004
RECURSO VOLUNTÁRIO – PA Nº: 02.A.08521/2008  de 27/05/2008.
RECORRENTE: CUIDAR E EDUCAR ENSINO INFANTIL LTDA
RELATOR: RONLADO JOSÉ NOGUEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO – TFLF E TFS – CANCELADO O LANÇAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO 
DE 2007 – INICIO DAS ATIVIDADES NO EXERCÍCIO 2008, REFORMADA PARCIAL-
MENTE A DECISÃO RECORRIDA.  Por unanimidade, na audiência do dia 13 de 
Janeiro de 2011, decidiu em conhecer do Recurso Voluntário e DAR PROVIMENTO 
PARCIAL para, em conseqüência, reformar a decisão proferida em primeira instân-
cia.  Presidiu este julgamento o Sr. Ronaldo José Nogueira, tendo também partici-
pado deste julgamento, o Sr. José Carlos Carlini Pereira, Sr. Marcelo Rodrigues do 
Carmo e o Sr. Luciano José Nosseis dos Santos.

EDITAL 02 / 2011 / SEFAZ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
EXERCÍCIO DE 2011
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 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN Estimativa
O Secretário Municipal Adjunto de Receita, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o disposto nos artigos 15 ao 20, art. 22, 87 e 92 da Lei Municipal 
1.611 de 30 de dezembro de 1983 – Código Tributário do Município de Contagem 
– CTMC, torna público o lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN Estimativa relativo ao exercício de 2011, e fixa o seu prazo de 
pagamento, valendo este Edital como notificação pública. Em conformidade com 
os respectivos artigos do CTMC e do Decreto n. 9.640, de 25 de março de 1997, 
que informam acerca dos contribuintes, fatos geradores e demais informações.
DO PAGAMENTO:
O vencimento para pagamento do Imposto ocorrerá no dia 17 (dezessete) de cada 
mês.
O não pagamento do Imposto na data fixada neste Edital sujeitará o tributo aos 
acréscimos dos encargos previstos nos artigos 29 e 35 do Código Tributário do 
Município de Contagem – CTMC.
DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO:
O valor estimado fixado como base de cálculo do Imposto será atualizado com 
base na variação do Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/
FGV), acumulado no exercício financeiro de 2010, de 11,32% (onze inteiros e 
trinta e dois décimos por cento), nos termos do art. 1º do Decreto n. 1.508, de 06 
de janeiro de 2011.
DAS ISENÇÕES:
As isenções estão dispostas no art. 79, da Lei 1.611, de 30 de dezembro de 1983 – 
Código Tributário do Município de Contagem – CTMC.
DA IMPUGNAÇÃO/REVISÃO: 
O contribuinte poderá IMPUGNAR ou requerer a REVISÃO do lançamento do 
ISSQN Estimativa à Secretaria Municipal Adjunta de Receita em até 30 (trinta) dias 
contados da publicação deste Edital.
O pedido de revisão, devidamente fundamentado e instruído com a documen-
tação comprobatória dos fatos alegados, deverá ser protocolizado na referida 
Repartição Fazendária, situada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1887, Cidade 
Industrial, Contagem – MG. 
Se o pedido de revisão tempestivo for julgado procedente, ainda que parcialmen-
te, será concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação da 
decisão, para pagamento a vista do valor do tributo, sem os acréscimos legais 
previstos nos arts. 29 e 35 do CTMC. 
Se o pedido de revisão for julgado improcedente, ou quando se tratar de revisão 
de ofício, a autoridade competente concederá prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data de notificação da decisão, para que o contribuinte proceda ao recolhimento 
do montante devido, com os acréscimos legais previstos nos arts. 29 e 35 do 
CTMC. 
DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO:
As guias de pagamento do Imposto mencionado neste Edital serão postadas e 
encaminhadas através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios, a 
partir do dia 24 de janeiro de 2011.
O contribuinte, que por qualquer motivo não receber a guia para pagamento 
do Imposto mencionado neste Edital, deverá requerer segunda via, até 10 (dez) 
dias antes da data fixada, para o respectivo pagamento na Secretaria Municipal 
Adjunta de Receita – SAREC, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1887, Cidade 
Industrial, Contagem – MG, ou através do acesso à internet, Receita Online, no 
endereço eletrônico: http://receitaonline.contagem.mg.gov.br/cidadao/
Contagem, 19 de janeiro de 2010.
EUGÊNIO CUNHA DOS SANTOS
Secretário Municipal Adjunto da Receita

Cinco

191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODIR
CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM – CODIR
3ª REUNIÃO DO CODIR DE 2010
Ao 09º dia do mês de dezembro de 2010, às 9:00 min (nove horas), na sala 
Reuniões do Edifício Sede do Centro Industrial de Contagem – Cinco situado na 
Rua Haeckel Ben Hur Salvador, 180, Bairro Cinco, em Contagem – Minas Gerais, 
reuniu o Conselho Diretor - CODIR, com a presença da totalidade dos seus 
membros designados na forma dos art. 5o e 6 da Lei municipal n. 911, de 16 de 
abril de 1970, reestruturada pela lei n. 2969, de 11 de junho de 1997, a seguir 
nomeados: A Presidente do Conselho, Prefeita Marília Campos, o Diretor 
Presidente do CINCO, Sr. Leonardo Antunes da Conceição, o Secretário Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, Sr. Isnard Monteiro Horta, a Representante Suplente 
do CIEMG – Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, Sra. Maria Rita Passos 
Santana, o representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem - 
ACIC, Sr. Umberto Nogueira, o representante da Câmara Municipal de Contagem, 
Sr. Avair Salvador de Carvalho, e o Conselheiro representante das Centrais Elétricas 
de Minas Gerais – CEMIG, Sr. Inésio de Lima e Souza. Todos convocados de acordo 
com a norma regimental. O Conselheiro e Diretor Presidente do CINCO, Sr. 
Leonardo Antunes, abriu a reunião agradecendo a presença de todos, e 
apresentou o representante da empresa MRV Engenharia e Participações Ltda, Sr. 
Hudson Gonçalves Andrade, para apresentar manifestação sobre a decisão 
tomada em relação ao empreendimento imobiliário denominado Livorno, 
localizado em área limítrofe ao Distrito Industrial Hélio Pentagna Guimãres. 
Inicialmente, o representante da empresa agradeceu o espaço que lhe foi 
oportunizado pelo Conselho, e começou sua explanação dizendo que a alteração 
da destinação do empreendimento é assunto de estudo pela empresa, contudo, 
explicou que recai sobre essa tomada de decisão a resolução de algumas 
pendências relativas a outros empreendimentos da MRV na mesma região. 
Acrescentou que o Grupo Técnico Multidisciplinar da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – SDMU tem exagerado nas exigências quando da 
análise dos projetos da empresa, talvez por pressões externas. Entende que a 
relação da Administração com a empresa deva ser conduzida de forma equilibra-
da, técnica e justa. O Secretário e Conselheiro Sr. Isnard disse que o grupo técnico 
não tem conhecimento da decisão da MRV em atrelar sua posição ao desfecho de 
outros projetos. E, falou que entende que essa questão não deverá atrapalhar a 
decisão da MRV. A Prefeita Marília Campos disse que a equipe técnica não se 
posiciona atendendo a pressões externas, e que garante que a mesma vai se 
orientar pelo diálogo e pelo lado técnico. O Representante da empresa esclareceu 
que permanece a disposição de repensar o empreendimento, mas que não podia 
dar uma resposta naquele momento. A Prefeita Marília Campos disse que é muito 
importante avançar nos processos de contrapartida. A população vai sentir os 
resultados do impacto urbano dos empreendimentos com a inauguração de 
escolas, postos de saúde, etc. Prosseguiu dizendo que a Administração está 
avançando para uma pactuação pública, transparente, com critérios claros de 
contrapartida. Informou que esses compromissos são formalizados em documen-
tados assinados e públicos. O Representante da Câmara Municipal de Contagem, 
Vereador Avair Salvador disse que a melhor linha é o diálogo, e que vai levar o 
problema da MRV para a CMC. Retomada a palavra, o Sr. Hudson disse que o 
Livorno vai ficar parado até a empresa tomar uma decisão, e que as demandas 
dele já foram redirecionadas para outros condomínios. Pediu a compreensão de 
todos, mas que precisava de prazo de um mês para poder apresentar uma decisão 
definitiva. Por fim, o representante da MRV elogiou a lisura dos funcionários da 
Administração Municipal de Contagem envolvidos nos processos da empresa, que 
é bom encontrar uma prefeitura que trata as coisas de forma técnica e com 
diálogo. Iniciando os trabalhos, houve a aprovação unânime da ata anterior, e 
passou-se a discussão da pauta entregue aos Conselheiros, em tempo hábil, para 
autorização e/ou indeferimento dos Srs. Conselheiros, referentes aos assuntos de 
interesse e áreas de jurisdição desta Autarquia. 1 – COMUNICADO AO CODIR – Nº. 
001/2010 – O Diretor Presidente desta Autarquia informou ao Conselho que foi 
realizada reunião com a empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
Conselheiros, representantes de entidades de classe, e empresários da região do 
Ressaca, conforme determinado pela Deliberação 975/2010, para ampla discussão 
e busca de alternativas para suspender a construção de condomínio residencial 
vertical em área limítrofe ao Distrito Industrial Hélio Pentagna Guimarães. A MRV 
comprometeu-se em analisar o assunto e apresentar resposta, conforme 
solicitado, perante o Conselho. Assim, o representante da empresa fez a 
explanação sobre o assunto, conforme acima descrito, e solicitou o prazo de um 
mês para apresentar decisão definitiva sobre a alteração da finalidade do 
empreendimento. 2 - DELIBERAÇÃO DO CODIR – n° 976/2010 - A empresa PROTER-
MQ DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 01.202.395/0001-78, com endereço na Rua 
Triângulo, nº 82, bairro Jardim Piemonte, em Betim (MG), adquirente do imóvel 
composto pelo lote 3-A2, da quadra 20, medindo 18.463,02 m2, localizado no 
Distrito Industrial CINCO, notificado em razão da Deliberação nº 956/2010, 
requereu deste Conselho o prazo de 36 (trinta e seis) meses para: “implantação de 
estudos de viabilidade e elaboração de projeto”, em razão de a empresa estar se 
recuperando da crise econômica mundial, além de não ter uma definição do 
destino do terreno. Os conselheiros debateram sobre o pedido da requerente 
sopesando a necessidade de fixar menor prazo para construção e funcionamento 
de empreendimento no imóvel em discussão, bem sobre a situação que se 
encontra a área. Após, deliberaram por unanimidade, em estabelecer o prazo de 
18 (dezoito) meses para que haja empreendimento em funcionamento no imóvel 
em referência, e foi determinado que o requerente promova urgentemente no 
imóvel o seu fechamento com muro, passeio e capina. 3 - DELIBERAÇÃO DO 
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CODIR – n° 977/2010 - Discussão e aprovação da proposta de pagamento 
parcelado do débito remanescente, decorrente dos encargos financeiros sobre a 
doação havida dos imóveis de propriedade da empresa MOD LINE SOLUÇÕES 
CORPORATIVAS LTDA., CNPJ n° 25.438.466/0001-02, com endereço na João 
Penedo Alves, n° 180, Contagem (MG), constituído pelos lotes 04, 05, 06, 07, 08, 
09 e 10 da quadra 06, matrículas Ri 93.168 a 93.173, localizado no Distrito 
Industrial Hélio Pentagna Guimarães (Ressaca), notificada nos termos da 
Deliberação nº 969/2010. Os conselheiros analisaram a proposta apresentada pelo 
requerente e devido à estrita obediência legal a que se acha atado os atos 
administrativos, foi aceito apenas a forma de parcelamento e o índice de 
atualização monetária pela TJPLP.  Sendo esta anuência aprovada por unanimida-
de, autorizando o parcelamento, com os acréscimos de juros e multa na forma já 
pactuada, e correção monetária pela TJLP. 4 - DELIBERAÇÃO DO CODIR – n° 
978/2010 - Discussão e aprovação do requerimento de anuência ao Contrato de 
Locação feito pela empresa MERIDIONAL CARGAS LTDA, com endereço na Av. 
Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.336, Cidade Industrial, CEP 32.210.002, Contagem/
MG, que retorna atendendo Deliberação nº 965/2010 e em razão do parecer da 
TRANSCON, referente ao imóvel constituído pelos lotes nºs. 10, 11, 12 e 13 da 
quadra nº 02, do bairro CINCO III (Cinquinho), medindo 8.708 m2, de propriedade 
da empresa EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NELSON LTDA, CNPJ nº. 
07.467.084/0001-17 com sede na Alameda Latanias, Nº 30, Bairro São Luiz, Belo 
Horizonte/MG. Os Conselheiros tiveram acesso ao parecer da TRANSCON que 
analisou e avaliou, através de Contagem Volumétrica Classificada de Veículos, o 
impacto da mobilidade do empreendimento na rua do imóvel e vias adjacentes, o 
qual em síntese, entendeu que o tráfego específico ligado as atividades da 
requerente representa pouco impacto no volume de tráfego como um todo na 
região observada. Deliberaram, por unanimidade, em aprovar esta anuência. 5 - 
DELIBERAÇÃO DO CODIR – n° 979/2010 - Discussão e aprovação do requerimento 
de anuência ao Contrato de Locação, feito pela empresa HYPERMARCAS S/A, CNPJ 
Nº 02.932.074/0029-92, com endereço na Av. Tom Jobim, nº 600, bairro Cidade 
Industrial, em Contagem (MG), que retorna em razão da Deliberação nº 972/2010, 
referente galpão localizado em área medindo 4.000 m², na quadra 12, Av. 
Sócrates Mariani Bittencourt. Nº 1.050, bairro CINCO, de propriedade da empresa 
VIA MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ nº 05.128.836/0001-
90, com endereço na Av. Sócrates Mariani Bittencourt. Nº 1.050, CINCO, 
Contagem/MG. Após avaliar que o objetivo social da empresa requerente envolve 
a industrialização de bens de consumo, com uma diversificada linha de produtos, 
e ainda a venda e distribuição destes, os conselheiros, deliberaram, por unanimi-
dade em aprovar esta anuência. 6- DELIBERAÇÃO DO CODIR – n° 980/2010 - Dis-
cussão e aprovação do requerimento de anuência ao Contrato de Locação, feito 
pela empresa THEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 07.029.365/0001-98, 
com endereço na Rua Américo Santiago Piacenza, nº 101, bairro Bela Vista, CEP: 
32.010-030, Contagem/MG, referente ao imóvel composto pelo lote 01, quadra 
22, localizado no Distrito Industrial CINCO, medindo 11.475 m2, de propriedade 
da empresa HB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. O objeto social da 
requerente é fabricação de produtos de celulose e papel, tais como: discos 
diagramas para tacográfos e bobinas de PDV (papel térmico). Esta anuência foi 
aprovado por unanimidade. 7 - DELIBERAÇÃO DO CODIR – n° 981/2010 - Discus-
são e aprovação do requerimento de anuência a transferência de titularidade feito 
pela empresa ASEAÇO AÇOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ no. 03.386.326/0001-97, com 
sede Rodovia Anel Rodoviário, nº 921, bairro Betânia, Belo Horizonte (MG), CEP 
30.575-716, referente ao imóvel composto pelo lote 03 (três) da quadra 02 (dois), 
área de 13596,25 m2, localizado no Distrito Industrial Cinco Perobas (CINCÃO), na 
Rua Sebastião Viana, nº 05, de propriedade da empresa AÇOS SANTO ERNANE 
LTDA, CNPJ no. 03.386.326/0001-97, com sede Rodovia Anel Rodoviário, nº 921, 
bairro Betânia, Belo Horizonte (MG), CEP 30.575-716. As empresas pertencem ao 
mesmo grupo econômico, e a requerente tem como objeto social a industrializa-
ção, beneficiamento, comércio de bobinas, tubos, chapas, sucatas, perfis 
laminados de aço, aço inox, bobinas zincadas, demais produtos siderúrgicos afins. 
Deliberaram, por unanimidade, em aprovar esta anuência. 8 - COMUNICADO AO 
CODIR – n° 002/2010 - O Diretor Presidente desta Autarquia informou ao Conselho 
que encaminhou o processo administrativo da empresa LISBOA INDÚSTRIA DE 
PREMOLDADOS DE CONCRETO E DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA, CNPJ no. 
07.111.474/0001-50, referente autorização para doação com encargos do imóvel 
composto pelos lotes 08 e 09, da quadra 01, com área de 1.629,74 m2 e 1.496,21 
m2 respectivamente, localizado no Distrito Industrial Dr. Hélio Pentagna 
Guimarães. 9 - DELIBERAÇÃO DO CODIR – n° 982/2010 - Discussão e aprovação do 
requerimento de autorização feito pela empresa UNIÃO DE ARTEFATOS INDUS-
TRIAIS LTDA, com endereço na Via Sócrates Mariani Bittencourt, nº 1.139, bairro 
CINCO, Contagem/MG, para oferecer como garantia de financiamento de crédito o 
imóvel de sua propriedade constituído pelo lote 03 (três) da quadra 24 (vinte e 
quatro), medindo 10.590 m2, matrícula 5.253 do CRI de Contagem (MG), 

localizado no endereço supra, sendo os recursos destinados à reforma de 
máquinas e equipamentos. Deliberaram, por unanimidade, em aprovar esta 
anuência. 10 - DELIBERAÇÃO DO CODIR – n° 983/2010 - Discussão e aprovação do 
requerimento de autorização feito pela empresa META GALVANIZAÇÃO COMÉR-
CIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ n°19.887.199/0001-40, estabelecida na Rua Santiago 
Ballesteros, n° 110, Distrito Industrial Cinco, para oferecer como garantia de 
financiamento de crédito o imóvel de sua propriedade constituído pela área de 
5.594,50 m2, localizado no Distrito Industrial CINCO, em Contagem (MG). Trata-se 
de financiamento pelo FINAME de um equipamento para ampliação da linha de 
produção da empresa. Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram em aprovar 
esta autorização. 11 - DELIBERAÇÃO DO CODIR – n° 984/2010 - Discussão e 
aprovação do requerimento de autorização feito pela empresa PARTNER 
CORPORAÇÕES LTDA, CNPJ n°03.679.514/0001-03, estabelecida na Rua BB, n° 
125/137, bairro Arvoredo, em Contagem (MG), para oferecer como garantia de 
crédito o imóvel de sua propriedade, recebido através de doação com encargos, 
constituído pelo lote nº 05, quadra 01, com área de 3.555 m2, localizado no 
Distrito Industrial Hélio Pentagna Guimarães, em Contagem (MG). O recurso 
destina-se a construção/edificação do galpão industrial e prédio da administração 
da requerente. Deliberaram, por unanimidade, em aprovar esta anuência. Nada 
mais havendo a ser tratado, declarou encerrada a reunião e eu, Suzana de Freitas 
B. Resende, lavrei a presente ata, que vai ser assinada por todos os Conselheiros 
presentes, ao 09º (nono) dia do mês de dezembro de 2010, Contagem (MG). 
LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

CODIR 191º
DELIBERAÇÃO N° 976/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa PROTERMQ DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 
01.202.395/0001-78, com endereço na Rua Triângulo, nº 82, bairro Jardim Pie-
monte, em Betim (MG), adquirente do imóvel composto pelo lote 3-A2, da quadra 
20, medindo 18.463,02 m2, localizado no Distrito Industrial CINCO, notificada 
em razão da Deliberação nº 956/2010, requereu deste Conselho o prazo de 36 
(trinta e seis) meses para “implantação de estudos de viabilidade e elaboração de 
projeto”.
CONSIDERANDO, os prazos para implantação e funcionamento de empreendimen-
tos previstos na Lei 3.630/2002, e ainda a situação que se encontra o imóvel,
DELIBERA, por unanimidade
Nos termos dos Considerandos;
I – Fica autorizada esta Autarquia a conceder o prazo de 18 (dezoito) meses para 
construção e funcionamento de empreendimento no imóvel em referência, deven-
do a empresa PROTERMQ DO BRASIL LTDA providenciar, ainda, com urgência, o 
fechamento do lote com muro, construção de passeio e capina.
II – Revogam-se as disposições em contrário
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
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Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal
CODIR Nº 191º

DELIBERAÇÃO N° 977/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa MOD LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ 
n° 25.438.466/0001-02, com endereço na João Penedo Alves, n° 180, Contagem 
(MG), requereu, em razão da notificação da Deliberação nº 969/2010, aprovação 
da proposta de pagamento parcelado do débito remanescente, decorrente dos 
encargos financeiros sobre a doação havida do imóvel constituído pelos lotes 04, 
05, 06, 07, 08, 09 e 10 da quadra 06, matrículas RI 93.168 a 93.173, localizado no 
Distrito Industrial Hélio Pentagna Guimarães (Ressaca);
CONSIDERANDO, que os atos administrativos devem guardar estrita obediência 
legal, fica vedada a liberação dos juros de mora e multa imputados no saldo 
devedor;
CONSIDERANDO, a previsão de correção monetária pela TJLP nos parcelamentos 
de doação com encargos, nos termos do Decreto nº 11.125/2003;
Delibera, por unanimidade
Nos termos dos Considerandos.
I – Fica autorizada esta Autarquia a proceder ao parcelamento do débito rema-
nescente dos encargos financeiros, devidos pela empresa MOD LINE SOLUÇÕES 
CORPORATIVAS LTDA, mantida a aplicação de juros e multa legais, com correção 
pela TJLP.
 II - Revogam-se as disposições em contrário
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal
CODIR 191º
DELIBERAÇÃO N° 978/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa MERIDIONAL CARGAS LTDA, com endereço na Av. 

Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.336, Cidade Industrial, CEP 32.210.002, Contagem/
MG, requereu anuência ao contrato de locação do imóvel constituído pelos lotes 
nºs. 10, 11, 12 e 13 da quadra nº 02, do bairro CINCO III (Cinquinho), medindo 
8.708 m2, de propriedade da empresa EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NEL-
SON LTDA, CNPJ nº. 07.467.084/0001-17 com sede na Alameda Latanias, Nº 30, 
Bairro São Luiz, Belo Horizonte/MG.
CONSIDERANDO, o parecer da TRANSCON, emitido em razão da Deliberação nº 
965/2010, analisou e avaliou, através de Contagem Volumétrica Classificada de 
Veículos, o impacto da mobilidade do empreendimento na rua do imóvel em 
referência e vias adjacentes;
CONSIDERANDO, a conclusão do estudo que entendeu que o tráfico específico li-
gado as atividades da requerente representa pouco impacto no volume de tráfego 
como um todo na região observada.
CONSIDERANDO, que a empresa desenvolve atividade da cadeia produtiva indus-
trial;
CONSIDERANDO, que a comissão formada pelos Conselheiros realizou  visita 
técnica na empresa.
DELIBERA, por unanimidade 
Nos termos dos Considerandos,
I – Fica autorizada esta Autarquia a anuir o Contrato de Locação, celebrado entre 
a empresa MERIDIONAL CARGAS LTDA e EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
NELSON LTDA, referente ao imóvel acima especificado.
 II - Revogam-se as disposições em contrário
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

CODIR 191º

DELIBERAÇÃO N° 979/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa HYPERMARCAS S/A, CNPJ Nº 02.932.074/0029-
92, com endereço na Av. Tom Jobim, nº 600, bairro Cidade Industrial, em 
Contagem (MG), requereu anuência ao Contrato de Locação referente ao galpão 
localizado em área medindo 4.000 m², na quadra 12, Av. Sócrates Mariani Bitten-
court. Nº 1.050, bairro CINCO, de propriedade da empresa VIA MINAS EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ nº 05.128.836/0001-90, com endereço na 
Av. Sócrates Mariani Bittencourt. Nº 1.050, CINCO, Contagem/MG.
CONSIDERANDO, que o objetivo social da empresa requerente envolve a industria-
lização de bens de consumo, com uma diversificada linha de produtos, e ainda a 
venda e distribuição dos mesmos;
 DELIBERA, por unanimidade
Nos termos dos Considerandos.
I – Fica autorizada esta Autarquia a anuir o contrato de locação celebrado entre 
as empresas HYPERMARCAS S/A e VIA MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA, referente ao imóvel acima especificado. 
II - Revogam-se as disposições em contrário
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 
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LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

CODIR 191º
DELIBERAÇÃO N° 980/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa THEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 
07.029.365/0001-98, com endereço na Rua Américo Santiago Piacenza, nº 101, 
bairro Bela Vista, CEP: 32.010-030, Contagem/MG, referente ao imóvel composto 
pelo lote 01, quadra 22, localizado no Distrito Industrial CINCO, medindo 11.475 
m2, de propriedade da empresa HB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CONSIDERANDO, que o objetivo social da requerente é a fabricação de produtos 
de celulose e papel, como discos diagramas para tacográfos e bobinas de PDV 
(papel térmico).
DELIBERA, por unanimidade
Nos termos do Considerando.
I - Fica autorizada esta Autarquia a anuir o contrato de locação celebrado entre as 
empresas THEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e HB PARTICIPAÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA, referente ao imóvel acima especificado. 
II - Revogam-se as disposições em contrário
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

CODIR 191º
DELIBERAÇÃO N° 981/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.

CONSIDERANDO, que a empresa ASEAÇO AÇOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ no. 
03.386.326/0001-97, com sede Rodovia Anel Rodoviário, nº 921, bairro Betânia, 
Belo Horizonte (MG), CEP 30.575-716, referente ao imóvel composto pelo lote 03 
(três) da quadra 02 (dois), área de 13596,25 m2, localizado no Distrito Industrial 
Cinco Perobas (CINCÃO), na Rua Sebastião Viana, nº 05, requereu anuência a 
transferência de titularidade de propriedade da empresa AÇOS SANTO ERNANE 
LTDA, CNPJ no. 03.386.326/0001-97, com sede Rodovia Anel Rodoviário, nº 921, 
bairro Betânia, Belo Horizonte (MG), CEP 30.575-716. 
CONSIDERANDO, que a requerente tem como objeto social a industrialização, 
beneficiamento, comércio de bobinas, tubos, chapas, sucatas, perfis laminados de 
aço, aço inox, bobinas zincadas, demais produtos siderúrgicos afins.
CONSIDERANDO, que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico.
DELIBERA, por unanimidade
Nos termos dos Considerandos.
I - Fica autorizada esta autarquia a anuir a transferência de titularidade do imóvel 
acima descrito entre as empresas AÇOS SANTO ERNANE LTDA e ASEAÇO AÇOS 
ESPECIAIS LTDA, sem aplicação da Resolução CODIR nº 458/92; 
 II - Revogam-se as disposições em contrário
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

CODIR 191º
DELIBERAÇÃO N° 982/2010

O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa UNIÃO DE ARTEFATOS INDUSTRIAIS LTDA, com 
endereço na Via Sócrates Mariani Bittencourt, nº 1.139, bairro CINCO, Contagem/
MG, requereu autorização para oferecer como garantia de financiamento de 
crédito o imóvel de sua propriedade constituído pelo lote 03 (três) da quadra 24 
(vinte e quatro), medindo 10.590 m2, matrícula 5.253 do CRI de Contagem (MG), 
localizado no endereço supra;
CONSIDERANDO, que os recursos serão destinados à reforma de máquinas e 
equipamentos. 
DELIBERA, por unanimidade 
Nos termos dos Considerandos,
I – Fica autorizada esta Autarquia a anuir à apresentação do imóvel acima especifi-
cado, como garantia de empréstimo e/ou financiamento, requerido pela empresa 
UNIÃO DE ARTEFATOS INDUSTRIAIS LTDA, nas condições previstas na respectiva 
escritura pública do bem.
II - Revogam-se as disposições em contrário.
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
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Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

CODIR 191º
DELIBERAÇÃO N° 983/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa META GALVANIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LTDA, CNPJ n°19.887.199/0001-40, estabelecida na Rua Santiago Ballesteros, n° 
110, Distrito Industrial Cinco, requereu autorização para oferecer como garantia 
de financiamento de crédito o imóvel de sua propriedade constituído pela área de 
5.594,50 m2, localizado no Distrito Industrial CINCO, em Contagem (MG); 
CONSIDERANDO, que se trata de financiamento pelo FINAME de um equipamento 
para ampliação da linha de produção da empresa; 
 DELIBERA, por unanimidade
Nos termos do Considerando:
I – Fica autorizada esta Autarquia a anuir à apresentação do imóvel acima especifi-
cado, como garantia de empréstimo e/ou financiamento, requerido pela empresa 
META GALVANIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, nas condições previstas na 
respectiva escritura pública do bem.
II – Revogam-se as disposições em contrário.
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

CODIR 191º
DELIBERAÇÃO N° 984/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa PARTNER CORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 
n°03.679.514/0001-03, estabelecida na Rua BB, n° 125/137, bairro Arvoredo, em 
Contagem (MG), para oferecer como garantia de crédito o imóvel de sua proprie-
dade, oriundo de doação com encargos, constituído pelo lote nº 05, quadra 01, 
com área de 3.555 m2, localizado no Distrito Industrial Hélio Pentagna Guimarães, 

em Contagem (MG).
CONSIDERANDO, que o recurso destina-se a construção do galpão industrial e 
prédio da administração da requerente; 
DELIBERA, por unanimidade,
Nos termos dos Considerandos,
I - Fica autorizada esta Autarquia a anuir à apresentação do imóvel acima especifi-
cado, como garantia de empréstimo e/ou financiamento, requerido pela empresa 
PARTNER CORPORAÇÕES LTDA, nas condições previstas na respectiva escritura 
pública do bem.
II - Revogam-se as disposições em contrário
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 09 de dezembro de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal
II – Fica instituída comissão formada pelos Conselheiros Sr. Leonardo Antunes da 
Conceição, Sr. Avair Salvador de Carvalho e Sr. Marcos Pego de Oliveira, para reali-
zarem visita técnica a empresa HYPERMARCAS S/A, com o intuito de verificar quais 
atividades serão desenvolvidas no imóvel pretendido a locação.
 III - Revogam-se as disposições em contrário
IV - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 24 de junho de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal
CODIR 190º
DELIBERAÇÃO N° 973/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Munici-
pal n° 2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa TRANSFÊNIX TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 
01.223.768/0001-97, com endereço na Rua Rio Negro, nº 103, Bairro Amazonas, 
Contagem (MG), requereu anuência ao Termo de Permissão de Uso de Imóvel 
pertencente a esta Autarquia, referente à área situada na Rua Haeckel Ben Hur 
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Salvador, s/nº, localizada no Distrito Industrial CINCO, Contagem (MG), “antigo lixão”, medindo 8.000,00 m² (oito mil metros quadrados), apresentando como contra-
partida a melhoria no pátio, usado para estacionamento de veículos do CINCO, arcando com os custos da cobertura em estrutura metálica, fechamento frontal e lateral 
com tela galvanizada e portão, iluminação, e pintura externa do prédio; 
DELIBERA, por unanimidade,
Nos termos dos Considerandos
I - Fica autorizada esta Autarquia a celebrar com a empresa TRANSFÊNIX TRANSPORTES LTDA o Termo de Permissão de Uso do imóvel em referência, pelo prazo de 02 
(dois) anos, nas condições propostas.
II – Revogam-se as disposições em contrário.
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 24 de junho de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

CODIR 190º
DELIBERAÇÃO N° 974/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 
2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa YANGZY BRASIL CORPORATION LTDA., CNPJ nº 01.219.321/0001-44, com endereço na Rua Gurupá, nº 33, bairro Humaitá, em Belo 
Horizonte (MG), requereu a transferência de titularidade do imóvel constituído pelo lote nº. 05 e parte do lote 04, da quadra 22, medindo 31.778,05 m2, localizado no 
Distrito Industrial CINCO, de propriedade da empresa SANTORINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 03.069.173/0001-54, com endereço na Rua Bandeira Paulista, 
nº 600, 13º andar, conj. 134,  São Paulo (SP); 
CONSIDERANDO, que a requerente tem como objeto social a importação, exportação e comércio de artigos para presente e artigos para festas e decorações.
CONSIDERANDO, a destinação exclusivamente industrial do imóvel em referência; 
DELIBERA, por unanimidade,
Nos termos dos Considerandos,
I – Fica indeferido o requerimento feito pela YANGZY BRASIL CORPORATION LTDA relativo à anuência para aquisição do imóvel acima descrito, em razão da destinação 
exclusivamente industrial da área. 
II - Revogam-se as disposições em contrário.
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Contagem (MG), 24 de junho de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho



Contagem, 21 de janeiro de 2011 Página 58 de 60Diário Oficial de Contagem - Edição 2579

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos 
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se 
garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Prefeita Municipal

CODIR 190º
DELIBERAÇÃO N° 975/2010
O CODIR - CONSELHO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM - CINCO, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo art. 7°, inciso V, da Lei Municipal n° 
2.969, de 11 de julho de 1997.
CONSIDERANDO, que a empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, pretende construir conjuntos habitacionais em imóveis localizados em rua limítrofe ao Distri-
to Industrial Hélio Pentagna Guimarães;
CONSIDERANDO, que os impactos desse empreendimento terão repercussão negativa com prejuízos para a comunidade local, e para as indústrias do distrito industrial 
institucional.
DELIBERA, por unanimidade,
Nos termos dos Considerandos.
I – Ficam autorizados os Conselheiros desta Autarquia a se reunirem com a empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, com o objetivo de prospectar soluções 
para o fato relatado. 
 II - Revogam-se as disposições em contrário
III - Esta deliberação entra em vigor nesta data.
Contagem (MG), 24 de junho de 2010. 

LEONARDO ANTUNES DA CONCEIÇÃO
Diretor Presidente do CINCO
Membro do CODIR
ISNARD MONTEIRO HORTA
Secretário Mun. Des. Urbano
Vice-presidente do CODIR
MARIA RITA P. SANTANA
Representante Supl. do CIEMG
Membro do CODIR
UMBERTO NOGUEIRA
Representante Suplente da ACIC
Membro do CODIR
AVAIR SALVADOR DE CARVALHO
Representante da Câmara Municipal de Contagem
Membro do CODIR
INÉSIO DE LIMA E SOUZA 
Representante da CEMIG
Membro do CODIR
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Presidente do Conselho
Prefeita Municipal

Famuc

  PORTARIA nº 3.982 de 17 de janeiro de 2011.
Dispõe sobre posse de cargo público de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031 
de 20 de dezembro de 2006, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990, e suas alterações posteriores, 
considerando a homologação do Concurso Público nº 001/2009, para ingresso na FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° – EMPOSSAR nos cargos abaixo relacionados, os seguintes candidatos habilitados em concurso público de provas:

NOME CARGO POSSE DATA EXERCÍCIO
RACHEL CRISTINA DO CARMO MEDICO DA FAMILIA 01/12/2010 06/12/2010
NATALIA TAVARES DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01/12/2010 01/12/2010
LUCILENE REGINA MARTINS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 02/12/2010 06/12/2010
VANESSA MACHADO GANDRA AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 07/12/2010 21/12/2010
ANA FLAVIA CARVALHO MARTINS ENFERMEIRO 24 HS 07/12/2010 10/12/2010
LUIZA GABRIELA DE CARVALHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 07/12/2010 13/12/2010
SILVANA  MARIA MARTINS DA SILVEIRA ENFERMEIRO 24 HS 09/12/2010 20/12/2010
BARBARA BARCELLOS MORCATTI DE SOUZA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 09/12/2010 10/12/2010
ALEXSANDRA DOS SANTOS SOBRINHO MOREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 13/12/2010 13/12/2010
MAÉRCIO MENDES DE SOUZA MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 14/12/2010 28/12/2010
JANAINA ANDRADE TEIXEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14/12/2010 15/12/2010
CINTIA APARECIDA MOREIRA DIAS TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 15/12/2010 27/12/2010
ADMILSON FERREIRA  DA  SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 15/12/2010 29/12/2010
NORMA SUELI CRUZ TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 16/12/2010 27/12/2010
ALICE MENDES DA SILVA ARAUJO MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 16/12/2010 30/12/2010
MARGARIDA LUIZA MAGNO TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 16/12/2010 27/12/2010
ANA PAULA NOGUEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 16/12/2010 28/12/2010
FERNANDA RODRIGUES PORTO ENFERMEIRO 24 HS 16/12/2010 29/12/2010
RODRIGO FELONTA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 17/12/2010 29/12/2010
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GRACIELA  FATIMA DINIZ TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HS 17/12/2010 29/12/2010
RENATO DOMINGOS DE CARVALHO TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 17/12/2010 03/01/2011
APARECIDA SUELI CAMILO GUIMARÃES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 17/12/2010 03/01/2011
LUDMILLA DANIELLE SOUZA OLIVEIRA ENFERMEIRO 24 HS 17/12/2010 29/12/2010
ANDERSON LUIZ SOARES MAIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 17/12/2010 03/01/2011
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 20/12/2010 21/12/2010
NILZABETH SOUZA DE JESUS OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 20/12/2010 01/01/2011
GISELLE DE FATIMA BERNARDO TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 20/12/2010 27/12/2010
BEATA CORDEIRO PARAISO TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 20/12/2010 03/01/2011
PAULA CRISTINA COSTA TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HS 21/12/2010 03/01/2010
IGOR BRAGA LOPES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 21/12/2010 05/01/2011
WILMA APARECIDA DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 21/12/2010 03/01/2011
EUNICE DE LOURDES MENECHIN TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 21/12/2010 03/01/2011
ANETE HELENA LOURES SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 21/12/2010 04/01/2010
MARIA ANA ALVES FERREIRA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 22/12/2010 04/01/2011
GISELE ADRIANA FERRARI CRIVELLARI MEDICO DA FAMILIA 22/12/2010 05/01/2011
NOEME DE OLIVA FERNANDES DUTRA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 23/12/2010 06/01/2011
ELISANGELA CONSOLAÇÃO COUTO TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 23/12/2010 06/01/2011
CRISTIANA SIMÃO SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 23/12/2010 05/01/2011
FERNANDA GIL ALCON DE MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 23/12/2010 03/01/2011
JOVELINA ELZA MOURA RIBEIRO DE CARVALHO TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HS 27/12/2010 11/01/2011
JANAINA MATILDE DA COSTA TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 27/12/2010 28/12/2010
ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM  30 HS 27/12/2010 07/01/2011
ABGAIL FREIRE DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 27/12/2010 05/01/2011
RAFAELA PERES DINIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 27/12/2010 03/01/2011
EDUARDO MACHADO ROSSI MONTEIRO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 27/12/2010 10/01/2011
MARCELO FELIX DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 30HS 28/12/2010 03/01/2011
CLAUDIA MARCIA SILVEIRA OTTONI TECNICO EM ENFERMAGEM 30HS 29/12/2010 04/01/2011
ADRIANA REGINA DOS SANTOS FONSECA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29/12/2010 29/12/2010
PAULINO ANTONIO DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM 30HS 29/12/2010 06/01/2011

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à respectiva data de posse.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 17 de janeiro de 2010.
Eduardo Caldeira de Souza Penna
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM 

PORTARIA Nº 3.987 de 18 de janeiro de 2011.
 Contagem de tempo de estágio probatório do servidor público que menciona. 
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 
20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação especial de desempenho do servidor público em 
período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que a servidora Isabel Luiza Gomes Quirino,matricula 185028, Médica Pediatra, encontrava-se de licença médica durante os períodos de 08/04/2010 a 
23/04/2010, 20/05/2010 a 03/07/2010 e encontra-se de licença maternidade durante o período de 21/08/2010 a 16/02/2011.
RESOLVE: 
  Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa aos períodos compreendidos entre 08/04/2010 a 23/04/2010, 20/05/2010 
a 03/07/2010 e de 21/08/2010 a 16/02/2011 da servidora Isabel Luiza Gomes Quirino.
Art. 2° - Os períodos compreendidos entre 24/04/2010 a 19/05/2010, 04/07/2010 a 20/08/2010 serão considerados para fins de contagem de tempo para Estágio Proba-
tório.
Art. 3° - Esta portaria entre em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de abril de 2010.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Contagem, 18 de janeiro de 2010. 
Eduardo Caldeira de Souza Penna
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 3.988 de 18 de janeiro de 2011.
  Contagem de tempo de estágio probatório do servidor público que menciona. 
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 
20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação especial de desempenho do servidor público em 
período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que a servidora Gisele Cristina Magalhães,matricula 182075, Técnica de Enfermagem, encontrava-se de licença médica durante o período de 
02/09/2010 a 06/12/2010.
RESOLVE: 
  Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período compreendido entre 02/09/2010 a 06/12/2010 da servidora 
Gisele Cristina Magalhães.
Art. 2° - O período considerado para fins de retomada de contagem de tempo iniciou-se em 07 de dezembro de 2010.
Art. 3° - Esta portaria entre em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2010.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Contagem, 18 de janeiro de 2010. 
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Eduardo Caldeira de Souza Penna
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 3.989 de 18 de janeiro de 2011.
  Contagem de tempo de estágio probatório do servidor público que menciona. 
 O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 
de 20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação especial de desempenho do servidor público em 
período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que a servidora Graziela Mozelli,matricula 190009, Técnica de Enfermagem, encontra-se de licença médica durante o período de 03/02/2010 a 
16/02/2011.
RESOLVE: 
  Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período compreendido entre 03/02/2010 a 16/02/2011 da servidora 
Graziela Mozelli.
Art. 2° - Esta portaria entre em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2010 .
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Contagem, 18 de janeiro de 2010. 
Eduardo Caldeira de Souza Penna
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PORTARIA Nº 3.990 de 18 de janeiro de 2011.
Contagem de tempo de estágio probatório do servidor público que menciona. 
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 031 de 
20 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 2.549, de 30 de maio de 2008, que adapta a regulamentação da avaliação especial de desempenho do servidor público em 
período de estágio probatório na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem e dá outras providências, em especial nos seus arts. 13 e 14; 
CONSIDERANDO que o servidor só será avaliado em estagio probatório estando em efetivo exercício;
CONSIDERANDO que a servidora Flávia Diniz Correa Eduardo,matricula 188089, Técnica de Enfermagem, encontrava-se de licença médica durante o período de 
31/07/2010 a 06/01/2011.
RESOLVE: 
  Art. 1° - Não será considerada, para fins de Estágio Probatório, a contagem de tempo relativa ao período compreendido entre 31/07/2010 a 06/01/2011 da servidora 
Flávia Diniz Correa Eduardo.
Art. 2° - O período considerado para fins de retomada de contagem de tempo iniciou-se em 07 de janeiro de 2011.
Art. 3° - Esta portaria entre em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de julho de 2010.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Contagem, 18 de janeiro de 2010. 
Eduardo Caldeira de Souza Penna
  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM
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