
LEI N.2 2.166 

Di sobre normas de Vigilancia e 

scaliza~ao Sanitaria no Municlpio de 

A CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

Art.~2 - E dever da Prefe zelar pelas condi~oes 

sanitarias em todo territorio do Mun , atuando no controle de 

endemias e surtos de doen~as, bern como ipar de campanhas de 

saude publica, em consonancia com as normas federa e estaduais. 

..
Art.~2 - Sem prejulzo de outras s, compete a 

Secretaria Municipal de Saude: 

I - Exercer 0 poder de pollcia sanitar do Munic 
,

II - Promover, orientar e coordenar estudos de sse na area 

da saude publicai 

III - Estudar, planejar, supervisionar, coordenar, controlar as 

atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica 

referente as a~oes sobre 0 meio ambiente, 

do trabalho e saude do trabalhadori 

IV - Fiscaliza~ao e licenciamento dos estabelec e s os 

relacionados direta ou indiretamente a 
.. 

saude individual 

ou coletivai 

V Fiscaliza~ao dos produtos insumos, equipamentos e outros, 

relacionados direta ou indiretamente a saudei 

VI - Real ar 0 controle de zoonoses em todo 0 Municlpio. 

Art.32 - 0 Municlpio fica autorizado a celebrar 

convenios com orgaos federais, estaduais e de outros Munic 
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Tld'G:::~;c:):'"::~elhor cumprimento desta lei. 
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;~'i\'tagrafo Unico - Os convenios assinados nos termos 
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Leiv~go~~rao apos referendados pela Camara Municipal. 
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Art.42 - Ficam adotadas, nesta Lei, as defini~oes 

constantes da legisla~ao federal e estadual de alimento, alimento 

in natura, alimento enriquecido, alimento dietetico, alimento de 

fantasia ou artificial, alimento irradiado, alimento sucedaneo, 

aditivo incidental, produto alimentlcio, coadjuvante, padrao de 

identidade e de qualidade, rotulo, embalagem, analise de controle, 

anal e previa, orgao competente, laboratorio oficial, autoridade 

fiscalizadora competente e estabelecimento. 

CAPiTULO II DOS GENEROS ALIMENTtCIOS 

Art.5 2 - A a~ao fiscalizadora da autoridade sanitaria 

municipal sera exercida sobre os alimentos, 0 pessoal que os 

manipule, os locais e instala~oes onde se fabrique, produza, 

beneficie, manipule, acondicione, conserve, armazene, distribua, 

venda ou consuma. 

§~2 - Os estabelecimentos, pessoas de que trata esta 

Lei, as entidades medicas, publicas e privadas, bern como os 

profissionais liberais da area de saude atuantes no Municlpio, sao 

obrigados a formular notifica~oes a Secretaria Municipal de Saude 

da presen~a de infec~ao toxica-alimentar, sem prejuizo das 

notifica~oes compulsorias legalmente previstas. 

§2_2 A autoridade sanitaria, nas enfermidades 

causadas por alimentos, podera exigir e promover investiga~oes, 

inqueritos e lev~ntamentos epidemiologicos, junto ao indivlduo e a 

grupos populacionais determinados, visando a prote~ao da saude 

publica. 

Art.~2 - Os generos alimentlcios que sofram processo 

de acondicionamento ou de industrializa~ao,antes de serem 

entregues a consumo, ficam sujeitos a exame ou analise fiscal de 

controle e a registro no orgao oficial proprio. 

- Em todas as fases de processamento, desde as 

ate 0 consumidor, 0 alimento deve estar livre e 

contamina~oes flsica, biologica e qUlmica, 

omem, de animais, do meio ambiente e de produtos 

Art .7_'!! 

prdve~ien:te'"<do 

estranhos ao m¢p,mo . 
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§lQ - Os produtos, substancias, e outros devem ser 

oriundos de fontes autorizadas ou aprovadas pela autoridade 

sanitaria. 

§~Q - Os alimentos devem ser transportados, armazena 

dos, depositados e expostos a venda sob condi~oes de temperatura, 

umidade, venti ao e luminosidade que os protejam de deteriora~ao 

e contamina~ao. 

Art.~Q - Os produtos considerados improprios para 
, 

consumo humano poderao desser tinados a alim animalenta~ao ou a 

industrializa~ao para outros fins que nao 0 consumo humano, 

mediante laudo tecnico de inspe~ao. 

o destino final de qualquer produto 
,

considerado improprio para o consumo humane sera, 

obrigatoriamente, fiscalizado pela autoridade sanitaria. 

Art.lO - 0 alimento, constatado nao ser improprio para 

o consumo imediato, apos sua interdi~ao e apreensao, podera ser 

distribuldo entre institui~oes publicas ou privadas, desde que 

benef ente, de caridade ou lantropica. 

,
Paragrafo Unico - 0 mesmo procedimento sera icado 

aos produtos e subprodutos de animais abatidos e aos demais 

generos alimentlcios quando oriundos de estabelecimentos nao 

licenciados ou cuja procedencia nao possa ser comprovada. 

Art.ll - Os produtos alimentlc destinados a venda 

ambulante e em feiras serao previamente identificados pela 

autoridade sanitaria para fins de autoriza~ao para tais 

comercializa~oes. 

eneficiem, acondicionem ou vendam alimentos, 

disposi~oes 
, 

e de modo espec , a 

0 
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regulamentagao e as expedidas pelo Executivo 

Municipal e so poderao funcionar mediante alvara sanitar de 

autorizagao de funcionamento. 

o alvara previsto neste artigo, renovavel 

anualmente, sera concedido apos fiscalizagao e inspegao e devera 

ser mantido em lugar vislvel ao publico pelo estabelecimento. 

§~2 - Nos estabelecimentos referidos neste artigo,sera 

obrigatoria a lICaderneta de Inspegao Sanitaria ll 
, que ficara a 

disposigao da autoridade competente, em local vislvel. 

Art.13 - Os estabelecimentos de industrializagao e 

comercializagao de alimentos devem estar instalados e equipados 

para fins a que se destinem, seja quanto a parte flsica, seja no 

que toca a maquinario e utensllios diversos, em razao da 

capacidade de produgao com a qual se proponham a operar. 

§.l}? E proibido elaborar, extrair, manipular, 

armazenar, fracionar, vender e servir alimentos em instalagoes 

inadequadas a finalidade e que possam determinar a perda ou a 

impropriedade dos produtos para consumo, assim como prejulzo a " 

saude. 

§2 2 - Todas as maquinas, aparelhos e instalagoes 

deverao ser mantidos em perfeitas condigoes de higiene e 

funcionamento. 

CAPiTULO IV - DO SANEAJ\1ENTO 

Art.14 - A Secretaria Municipal de Saude, atraves da 

Vigilancia Sanitaria, no que Ihe couber, adotara providencias para 

a solugao dos problemas de saneamento. 

Art.IS - E obrigatoria a ligagao de toda construgao 

considerada habitavel a rede publica de abastecimento de agua e 

a~~~ licos de esgoto, sempre que existentes.«<;;;" '2 'C-' ,,' 

/f~'?~" .. "" ";(~'~uando inexistir rede publica de abastecimento 
/?, ;~ .~ .'
ff d-e-agua ou colet,Q,res\ de esgoto, a repartlgao sanltar competenteIi \ . ~ " " , " \1 
\ indicar~ as medidas ~ serem adotadas, fiscalizando sua execugao. 
'\ ~\ ~ 4:')ko~... .~.., -I"f! 

\':;.,'~ Uo f"- . .' ",§ ~~\Z'~~7{)nstitui obrigagao do proprietario do imovel a 
c~~~~aod.:~~talagoes domicilic:.res adequadas de abastecimento 

~~,,,,u..;.,~l' 

de agua potavel e de remogao de esgotos, cabendo aos mesmos zelar 

~ela sua conservagao. 



habita~oes, 
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Art.16 - As os terrenos nao-edificados, 

assim como as constru~oes em geral obedecerao aos requisitos de 

higiene indispensaveis a prote~ao da saude. 

Art.17 - Processar-se- , em condi~oes que nao afetam 

a es tica, nem tragam maleficios ou inconvenientes a saude e ao 

bem-estar coletivo ou do individuo, a coleta, a remo~ao e 0 

destino do lixo. 

Art.IS - Nao sera permitida a cria~ao ou conserva~ao 

de animais, na zona urbana do Municipio, notadamente suinos, que, 

pela sua natureza ou quantidade, sejam causa de insalubridade ou 

incomodo. 

Paragrafo Unico Nao se enquadram neste artigo 

entidades tecnico-cientificas e estabelecimentos industriais e 
, militares, previamente aprovados e autorizados pelo orgao 

municipal. 

CAPiTULO V - DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art.19 Ficam sujeitos ao alvara sanitario de 
"autoriza~ao, a regulamenta~ao e as normas tecnicas especiais, 

todos os estabelecimentos que, pela natureza das atividades 

desenvolvidas possam comprometer a prote~ao e a preserva~ao da 

saude publica, individual ou coletiva. 

paragrafo Unico - Os estabelecimentos nos quais se 

produzam, manipulem, acondicionem, armazenem, distribuam ou 
"comercializem agrotoxicos e/ou biocidas estao sujeitos ainda a 

orienta~ao de um responsavel tecnico. 

Art.20 - A autoridade fiscalizadora competente, no 

ambito de suas atribui~oes, tera livre acesso aos locais 

mencionados nesta Lei, sern restri~oes de dia e de horario, 

observadas as cautelas legais. 

Paragrafo Unico No cumprimento deste artigo, a 

autoridade sanitaria podera sol itar prote~ao policial, quando 
, .

necessarla. 

Art.21 - 0 Poder Execu~ivo regularnentara a presente 

Lei dentro de 120(cento e vinte) dias, contados a partir da data 

da publica~ao desta Lei. 
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Art.22 - A infra9ao a qualquer dos dispositivos do 

regulamento, previsto nesta Lei, ensejara a aplica9ao das 

seguintes penalidades, independentemente da ordem em que se acham 

expostas: 

I - admoesta9ao, por escrito; 

II - multa no valor de 2(duas) a ate 500(quinhentas) Unidade 

Fiscal de Contagem (UFC); 

III - suspensao da atividade por perfodo de ate 15(quinze) dias; 

IV - interdigao do estabelecimento; 

V - cancelamento do alvara de autoriza9ao sanitaria. 

§l~ - As penas poderao ser cumulativas. 

§~~ - No caso de reincidencia da infragao prevista no 

regulamento, as penalidades de carater pecuniario serao aplicadas 

em dobro. 

§3~ - 0 estabelecimento ou pessoa autuada, na forma do 

artigo, recorrera a Secretaria Municipal de Saude, por escrito, no 

prazo e 10(dez) dias, contados da autua9ao, mediante protocolo ou 

recibo, alegando toda a materia que entender util, e requerera as 

provas que pretenda produzir e juntara logo as que constarem de 

documentos. 

Art.23 - Revogam-se as dispoS90es em contrario. 

Art.24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publica 9ao • 

Palacio do Registro, em Contagem, aos 26 de dezembro de 1990. 

XDEMIR LUCAS GOMES 

Prefeito Municipal 

CLP/mgmb. 
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Art.22 - A infragao a qualquer dos dispositivos do 

regulamento, previsto nesta Lei, ensejara a aplicagao das 

seguintes penalidades, independentemente da ordem em que se acham 

expostas: 

I - admoestagao, por escrito; 

II - multa no valor de 2(duas) a ate 500(quinhentas) Unidade 

Fiscal de Contagem (UFC); 

III - suspensao da atividade por perfodo de ate l5(quinze) dias; 

IV - interdigao do estabelecimento; 

V - cancelamento do alvara de autorizagao sanitaria. 

§l2 - As penas poderao ser cumulativas. 

§~2 - No caso de reincidencia da infragao prevista no 

regulamento, as penalidades de carater pecuniar serao aplicadas 

em dobro. 

§3 2 - 0 estabelecimento ou pessoa autuada, na forma do 

artigo, recorrera a Secretaria Municipal de Saude, por escrito, no 

prazo e 10(dez) dias, contados da autuagao, mediante protocolo ou 

recibo, alegando toda a materia que entender util, e requerera as 

provas que pretenda produzir e juntara logo as que constarem de 

documentos. 

Art.23 - Revogam-se as disposgoes em contrario. 

Art.24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

Palacio do Registro, em Contagem, aos 26 de dezembro de 1990. 

R LUCAS GOMES 

Prefeito Municipal 

CLP/mgmb. 


