Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
CEP: 33.400-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 2.340, DE 09 DE JULHO DE 2012.
Regulamenta a Lei n° 3261, de 27 de fevereiro
de 2012, para dispor sobre a concessão ou a
renovação do alvará sanitário, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, no uso de suas atribuições
que lhe confere o art. 68 da Lei Orgânica Municipal, e ainda no uso dos poderes que lhe são
conferidos pela Lei n° 8080/90 e,
Considerando o Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080,
de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
Considerando a Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012, que
regulamenta o § 3° do Art. 198° da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde;
Considerando a responsabilidade discricionária do Gestor Municipal de Saúde como
Autoridade Sanitária e Gestor do SUS de Lagoa Santa – MG expressa na Lei Municipal 3.261 de 27
de fevereiro de 2012;
Considerando que a vida é um bem inalienável, garantido na Constituição Federal;
Considerando que a saúde é um direito garantido na Constituição Federal através de
Políticas Públicas de Humanização, redução de danos, Universalidade, Equidade, Integralidade;
Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de prevenção e
controle sanitário, visando à saúde da população;
Considerando a Lei 13.317/99, Código de Saúde do Estado de Minas, em especial o
Art. 85;
DECRETA:
Art. 1° - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitária terão
alvará sanitário expedido pela autoridade sanitária competente conforme habilitação e condição de
gestão, com validade de um ano a partir de sua emissão, renovável por períodos iguais e sucessivos,
devendo sua renovação ser requerida no mínimo cento e vinte dias antes do término de sua vigência.
§1°- A concessão ou a renovação do alvará sanitário ficam condicionadas ao
cumprimento de requisitos técnicos e à inspeção da autoridade sanitária competente.
§ 2° - Serão inspecionados os ambientes internos e externos dos estabelecimentos, os
produtos, as instalações, as máquinas, os equipamentos, as normas e as rotinas técnicas do
estabelecimento.
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§ 3° - 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 processos administrativos instaurados pela autoridade sanitária.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor a partir da sua data de publicação.
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa em, 09 de julho de 2.012
ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR
Prefeito Municipal
.
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