
L664 al)  o.aquaa;aS  
ov3uiu.aojui a ov3ejuaaunaou ap Baw  

3Q11V5  

sVIAMOIsa au  vamparma  
rAj  

  

'I  

b bbL 
-e'g99w  

(4b69 (r9i091/4/9  
9W  

`~a$1IGaLgshçeF  

~ L o  L  o-titcarf  



r:  
~ 

CONTEÚDO:  

Levantamento provisório de leis estaduais gerais e normativas sobre SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

GDI - Referência Legislativa 

SUPERVISÃO: 

Maria Beatriz Gontijo dos Santos 

ELABORAÇÃO:  

Sheyla Abreu de Brito Mello 

Telefone para contato: 290-7668  

~ 

~ 

~ 



suM.ÁKl() 

Lei 305, de 15 de dezembro de 1948 
Institui cursos de educadoras sanitárias, abre crédito especial e 
contém outras  providências 	 5 

Lei 1.085, de 30 de abril de 1954 
Dispõe sobre o regime de subvenções e auxílios Estado a obras de 
assistência pública mantidos por instituições particulares, sem fina- 
lidade lucrativa, e contem outras providências 	 7 

Lci 2.938, dc 6 dc novembro dc 1963 
Autoriza a publicação da "Revista de Saúde Pública", órgão da. 
Secretaria de Estado da Saúde 	 10 

Lei 4.098, de 23 de março de 1966 
Estabelece noturnas gerais de proteção, promoção e recuperação da 
saúde complementares ao Código Nacional de Saúde 	 13 

Lei 7.622, de 17 de dezembro de 1979 
Proíbe o uso de fume em coletivos interniunicipais 	 28 

Lei 9.546, de 30 de dezembro de 1987 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames laborato riais 
para o diagnóstico da síndrome de imunodeficiência adqui rida, 
da doença de Chagas, da sífilis e da hepatite B, por todos o estabe-
lecimentos hemoterápicos do Estado, e dá outras providências 	29 

Lei 9.731 de 9 de dezembro de 1988 
Proíbe fumar em recintos que menciona e dá outras providências 	31 

Lei 9.990, de 20 de novembro de 1989 
Cria o Programa Estadual de Atendimento ao Alcoólatra e dá outras 
providências 	 32 

Lei 10.196, de 27 dc junho dc 1990 
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 7.622, de 17 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre a proibição de fumar nos coletivas intermu-
nicipais e dá outras  providências 34 

Lei 10.478, de 8 de julho de 1991 
Proíbe fumar nos coletivos interestaduais ao longo do seu trajeto em 
território do Estado 	 35 



E  
~ 

Lei 10.619, de 14 de janeiro de 1992  

(1
' 	Obriga os órgios do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Cie- ~ 	rais - SUS-MG - a fornecer cópias dos resultados de exames comple-  

r
mentares aos pacientes e dá. outras providências 	 36  

ir Lei 10.860, de 5 de agosto de 1992  
Institui a obrigatoriedade de notificação, em caráter de urgência, dos  
casos de morte encefálica 	 37  

o 	Lei 10.868, de 25 de agosto de 1992 
~L 	 Dispõe sobre a aplicação gratuita dos testes de acuidade visual e audi- 

tiva nos alunos da pré-escola e do 1° grau das redes pública e parti- 
cular de ensino 	 38  

Lei 11.037, de 14 de janeiro de 1993  
Estabelece a obrigatoriedade de publicação de estatísticas hospitalares 	39  

Lei 11.053, de 30 de março de 1993  
Estabelece a obrigatoriedade do desenvolvimento dc programas de con- 
trole de infecção hospitalar 	 41  

~+ 	 Lei 11.260, de 28 de outubro de 1993  
Toma obrigatório o oferecimento, pelo Estado, da vacinação tríplice vi- 
ral - MMR - nos casos que menciona e dá outras providências 	43  

Lei 11.335, de 20 de dezembro de 1993  
Dispõe sobre a assistência integral, pelo Estado, à saúde reprodutiva  
da mulher e do homem. 	 45  

Lei 11.553, de 3 de agosto de 1994  
t ' 	Dispõe sobre a. ação do Estado com vistas ao favorecimento da reali- 

zação de transplantes 	 47  
Lei 11.618, de 4 de outubro de 1994  

Estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado com os consór- 
cios administrativos intermunicipais de saúde e dá outras providências 	49  

Lei 11.619, de 4 de outubro de 1994  
Obriga o Estado a oferecer, gratuitamente, o exame do cariótipo e  
a triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetoníuia e do 

pezinho" 	
pipo- 

I 

	hipo- 
tireoidismo congênito - "exame do peho" 	 53 

t _ 	Lei 11.802, de 18 dc janeiro dc 1995  
Dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração social do porta-
dor de sofrimento mental; determina a implantação de ações e ser-
viços de saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a  
extinção progressiva destes; regulamenta as internações, especial-
mente a. involuntária, e dá outras providências 55  



Lei 11.804, de 18 de janeiro de 1995 
Torna obrigatório o uso do copo desca rtável em estabelecimentos co-
merciais que vendem bebidas 	 62 

Lei 11.829, de 14 de junho de 1995 
Dispõe sobre o ressarcimento ao poder público de despesas decorren-
tes de atendimento prestado, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
- SUS -, a beneficiário de plano de saúde, seguro-saúde ou outra mo-
dalidade de medicina de grupo 64 

Lei 11.868, de 28 de julho de 1995 
Dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama e do cân- 
cer ginecológico 	 66 

Lei 11.983, de 14 de novembro de 1995 
Institui o Fundo Estadual de Saúde - FES - e dá outras providências 	68 

Lei 12.075, de 11 de janeiro de 1996 
Acrescenta dispositivos à Lei n. 11.553, de 3 de agosto de 1994, que 
dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da reali 
zação de transplantes 72 

Lei 12.080, dc 12 dc janeiro de 1996 
Obriga o Estado a adotar medidas de prevenção da cárie, da doença 
periodontal e do cancer bucal e dá outras providências 	 73 

Lei 12.296, de 13 de setembro de 1996 
Institui a Campanha Estadual de Prevenção da Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e das Demais Doenças Sexual-
mente Transmissíveis 75 

Lei 12.306, de 23 de setembro de 1996 
Acrescenta dispositivos à Lei n° 11.553, de 3 de agosto de 1994, 
que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento 
da realização de transplantes 	 78 

Lei 12.370, de 4 de dezembro de 1996 
Estabelece normas para a comercialização de solvente e de 
produto que contenha essa substância 	 79 

Lei 12.504, de 30 de maio de 1997 
Assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, do exame para 
diagnóstico da deficiência de alfa-l-anGlripsina e dá outras 
providências 	 81 

Lei 12.587, de 22 de julho de 1997 
Disciplina a administração de medicamento a aluno nas  escolas  
públicas estaduais e dá outras providências 	 82 



~ 

Lei 305, de 15 de dezembro de 1948 

Institui cursos dc educadoras sanitárias,  
abre crédito especial e contém outras  
providências.  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:  

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a cria doze  
cursos de educadoras sanitárias, destinados à formação de  
auxiliares de entetmag_em, visitadoras, dietistas, puericultoras  
e assistentes sociais.  

Parágrafo único - Esses cursos serão instalados nas  cidades 
que, segundo se apurar na Secretaria de Saúde e Assistência, 
oferecerem  melhores  condições pela existência de outros serviços 
já organizados ou pelas possibilidades do meia 

Art. 2° - Os cursos, que serão ministrados gratuitamente e 
terão a duração média de uni ano, destinar-se-ão a pessoas  do 
sexo feminino e só poderão funcionar com o mínimo de 10 e o 
máxima dc 20 alunas . 

Art. 3° - O pessoal administrativo e docente de cada curso, 
que não puder ser recrutado en tre os funcionários estaduais, 
será contratado a título precário e poderá perceber 
gratificações arbitradas pelo Secretário de Saúde e Assistência, 
mediante aprovação do Governador do Estado, observado o limite 
fixado no artigo 7° desta lei. 

Art. 4° - As disciplinas constitutivas dos cursos serão  
fixadas em portarias  do Secretário de Saúde e Assistência, tendo 
em vista as  necessidades de pessoal técnico especializado para 
os serviços de Saúde Pública e as  possibilidades e exigências de 
cada região do Estado. 

Art. 5° - Além de outras que possam ser exigidas em 
regulamento, são condições essenciais para a matrícula aos 
cursos estabelecidos nesta lei: 

a) idade mínima de 18 e máxima de 35 anos; 
b) apresentação de diploma de curso normal, ginasial ou de 
outro que, a tuizi do Secretário dc Sande c Assistência,  
demonstre habilitação necessária da candidata;  
c) aprovação em exame de suficiência cultural, em testes  

vocacionais e de higidez fisica e mental.  

Art. 6° - A aprovação  final nos cursos assegurará às  



diplomadas o direito preferencial de nomeação para os cargos de 
visitadoras, educadoras sanitárias, auxiliares de enfermagem, 
dietistas e microscopistas da Secreta ria de Saúde e Assistência, 
bem como o de matrícula gratuita, independentemente da prestação 
de exame vestibular, nas escolas de enfermagem mantidas pelo 
Estado. 

Parágrafo único - O Governador do Estado, mediante proposta 
do Secretário de  Saúde e Assistência, poderá conceder bolsas de 
estudos destinadas às melhores alunas que terminarem os cursos 
instituídos nesta lei. 

Art. 7° - A despesa anual com a realização de cada curso 
fica limitada ao máximo de Cr$ 50.000,00 (cinquenta m il  
cruzeiros), destinando-se obrigatoriamente a metade desta 
quantia para o custeio do mate rial. 

Art. 8° - Para atender às despesas decorrentes do disposto 
no artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o 
crédito especial de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), 
relativo ao exercício de 1949. 

Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições cm contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pe rtencer, que a cumpram e 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contem. 

Dada no Palácio da  liberdade, Belo Horizonte, 15 de 
dezembro de 1948. 

Milton Soares Campos - Governador do Estado 



Lei 1.085, de 30 de abril de 1954 

Dispõe sobre o regime de 
subvenções e auxílios do Estado a 
obras de assistência pública, 
mantidos por 	instituições 
particulares, sem finalidade 
lucrativa, e contém outras 
providências. 

C) Povo do bastado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - A cooperação financeira do Estado com as obras de 
assistência pública, de iniciativa privada, sem finalidade 
lucrativa, far-se-á pela concessão de auxílios extraordinários e 
subvenções ordinárias. 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, consideram-se 
obras de assistência pública os hospitais, estabelecimentos 
para-hospitalares, e assistenciais, que pe rtençam a instituições 
particulares, scm finalidade lucrativa, existentes, c as  que 
vierem a ser criadas. 

Art. 2° - Os auxílios extraordinários poderão ser 
concedidos mediante condições constantes de casos ocorrentes, 
para a construção, ampliação, remodelação e equipamento dos 
hospitais, estabelecimentos para-hospitalares e assistenciais. 

Art. 3° - A subvenção ordinária seri concedida para 
auxiliar o custeio da assistência gratuita, prestada pelos 
estabelecimentos, para-hospitalares e assistenciais, a pessoas 
desprovidas de recursos. 

§ 1° - A subvenção ordinária será estipulada anualmente na 
base do número de leitos ocupados durante o ano, de acordo com a 
classificação adotada pela Secretaria de Saúde e Assistência, 
através de seus órgãos competentes e dentro das normas a serem 
estabelecidas pelo Regulamento desta lei. 

§ 2° - A subvenção ordinária será concedida tendo em vista 
a espécie de assistência proporcionada pelas instituições a 
serem subvencionadas. § 3° - Aos hospitais, que possuírem ou construírem 
pavilhões de isolamento para doenças contagiosas e mantiverem 
serviços especializados, poderá ser atribuída maior subvenção. 

Art. 4° - As instituições hospitalares e para-hospitalares  
e assistenciais, quc tiverem ou vierem a receber a subvenção 
ordinária, de que trata esta lei, deverão internar e 



proporcionar a necessária assistência ás pessoas, 
comprovadamente desprovidas de recursos, que lhes forem 
encaminhadas pelo Gove rno, por intermédio da Secretaria de Saúde 
e Assistência, dentro do limite de 10% do total de leitos 
destinados à assistência gratuita. 

Art. 5° - A Secretaria de Saúde e Assistência exercerá, 
através de seus órgãos competentes, o controle da inscrição das 
obras que venham a ser subvencionadas, promovendo os inquéritos 
necessários sobre suas condições de instalação, manutenção e 
funcionamento, e fiscalizar a aplicação das subvenções e 
auxílios concedidos. 

Parágrafo único - A Secretaria de Saúde e Assistência, por 
seus órgãos técnicos, organizará um fichário censitário de todas 
as instituições hospitalares, para-hospitalares e assistenciais 
existentes no Estado, e, em colaboração com a Secreta ria de 
Viação e Obras Públicas, fará o estudo de plantas e projetos, 
para a remodelação, ampliação e consertos dos edificios 
existentes, bem como para a construção de novos 
estabelecimentos. 

Art. 6° - Com base no número, capacidade e espécie das 
obras  inscritas, dc acordo com as  informações fornecidas pelos 
órgãos competentes, a Secretaria. de Saúde e Assistência proporá 
anualmente a verba global das subvenções que deva constar do 
orçamento do futuro exercício, dentro das disponibilidades 
permitidas pela arrecadação da Taxa de Assistência Hospitalar. 

Art. 7° - O Conselho Estadual de Saúde e Assistência, 
criado pela Lei n° 301, de 14 de dezembro de 1948, continuará 
como órgão consultivo da Secreta ria de Saúde e Assistência, para 
os fins de aplicação desta lei. 

§ 1° - O Conselho Estadual de Saúde e Assistência terá sede 
na Capital do Estado e se comporá de cinco membros de livre 
nomeação do Governador do Estado, além do Secretário de Saúde e 
Assistência, que será o seu presidente nato, e dos 
representantes dos órgãos competentes da Secretaria de Saúde e 
Assistência. 

§ 2° - O exercício de função de membro do Conselho Estadual 
de Saúde e Assistência não será remunerado, constituindo serviço 
público de natureza relevante. 

Art. 8' - O Governo criará Conselhos Municipais de Saúde e 
Assistência, nas sedes dos Municípios do Estado, sendo seus 
membros nomeados pelo Governador, e escolhidos dentre pessoas 
representativas  de cada uma dos respectivos Municípios. 

Parágrafo único - Os Conselhos Municipais dc Saúde e 
Assistência terão, no mínimo, cinco, e, no máximo, dez membros 



cada um.  

Art. 9° - As instituições beneficiadas se obrigam às  
condições especificadas nesta lei e seu poste rior regulamento e  
terão suas inscrições canceladas, ao deixarem de cumprir,  
quaisquer dos dispositivos estabelecidos.  

Parágrafo único - As instituições, que tiverem suas  
inscrições canceladas, poderão reabilitar-se, mediante condições  

expressas no regulamento desta lei.  

Art. 10 - O Poder Executivo baixará o regulamento  
necessário à execução da presente lei, dentro do prazo de 120  
(cento e vinte) dias, a contar de sua publicação.  

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua  
publicação, revogadas a Lei n° 301, de 14 de dezembro de 1948, e  
demais disposições em contrário.  

ivlando, portanto, a todas as auto ridades, a quem o  
conhecimento e execução desta lei pe rtencer, que a cumpram e  
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.  

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de abril  
de 1954.  

Juscelino Kubitschek de Oliveira. - Governador do Estado  

~ 



Lei 2.938, de 6 de novembro de 1963 

Autoriza a publicação da "Revista 
de Saúde Pública", órgão da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica a Secretaria de Estado da Saúde autorizada a 
publicar, trimestralmente, a "Revista de Saúde Pública", que 
terá caráter científico e noticioso. 

Parágrafo único - A 'Revista de Saúde Pública", diretamente 
subordinada ao Secretário de Estado da Saúde, divulgará assuntos 
de interesse da saúde pública e conterá: 

I - artigos originais sobre assuntos médicos, 
odontológicos, farmacCalicos, dc engenharia sanitária, dc 
educação sanitária, de enfermagem e outras especialidades; 

II - resumos de artigos publicados em outras revistas 
nacionais ou estrangeiras; 

1II - noticiário cm geral, dentro das finalidades da 
revista; 

IV - reportagem sobre serviços, atividades e campanhas 
empreendidas pelo Governo no setor da saúde pública; 

V - informações médicas, odontológicas e de outras 
especialidades, de interesse dos profissionais do interior do 
Estado, especialmente dos funcionários da Secreta ria de Estado 
da Saúde; 

VI - informações bibliográficas. 

Art. 2° - A  "Revista  de Saúde Pública" será distribuída, 
preferencialmente, e na forma das instruções que forem baixadas 
pelo Secretário de Estado da Saúde, aos médicos em exercício da 
profissão no Estado, aos dentistas e farmacêuticos, funcionários 

` 

	

	 da Secretaria, a revistas congêneres, bib liotecas, instituições 
e órgãos de saúde pública nacionais e estrangeiras . 

Art. 3° - A "Revista de Saúde Pública" poderá inserir 
publicidade remunerada de laboratórios, indústrias e 
organizações especializadas em produtos científicos ou quaisquer 
anúncios compatíveis com os objetivos da revista. 

Art. 4° - A renda obtida na forma do artigo anterior será 
recolhida aos cofres do Estado, sendo que a Secreta ria de Estado 
da Saúde fará consignar, anualmente, no Orçamento, verba própria 
para atender a despesas resultantes desta lei. 

10 



Parágrafo único - Na forma em que for autorizado pelo 
Secretário de Estado da Fazenda, e como adiantamento de dotação 
orçamentária, a renda oriunda de publicidade e assinaturas da 
"Revista de Saúde Pública" poderá ser ap licada no pagamento de 
despesas provenientes dos serviços de impressão, revisão, 
distribuição, organização de reportagens e trabalhos especiais 
de colaboração. 

Art. 5° - A "Revista de Saúde Pública" será di rigida por 
uma Comissão Diretora, que se comporá do Diretor Científico, do 
Diretor Administrativo e do Diretor Redator. 

§ 1° - Ao Diretor Cienfifico caberá a orientação médico-
científica da revista, observados os fins específicos a que se 
destina; ao Diretor Administrativo competirá a supervisão do 
setor administrativo, inclusive de contabilidade e prestação de 
contas aos órgãos competentes; ao Diretor Redator incumbirá a 
direção e orientação da parte redatorial, sendo o responsável 
para o efeito de registro legal da revista . 

§ 2° - Os membros da Comissão D iretora, escolhidos entre 
servidores da Secretaria, serão designados em Portaria do 
Secretário de Estado da Saúde. 

Art. 6° - A "Revista de Saúde Pública" terá também um 
Conselho Científico, composto de 5 (cinco) membros, designados 
pelo Secretário de Estado da Saúde, mediante indicação da 
Comissão Diretora. 

Parágrafo único - Ao Conselho Científico competirá o exame 
das colaborações originais, opinando sobre o seu valor 
científico e sobre a conveniência e oportunidade de sua 
publicação. 

Art. 7° - O Secretário de Estado da Saúde poderá designar  
servidores do quadro da Secretaria para prestarem serviços à 
"Revista de Saúde Pública". 

Art. 8° - A "Revista de Saúde Pública" concederá, 
anualmente, um prêmio, denominado "Carlos Chagas", ao melhor 
trabalho sobre Saúde Pública, escrito por profissional que 
resida em Minas Gerais há, pelo menos, dois (2) anos. 

§ 1° - O "Prêmio Carlos Chagas" constará de um diploma de 
honra e certa quantia em dinheiro que o orçamento do Estado 
consignará anualmente. 

§ 2° - O Secretário de Estado da Saúde baixara poItana 
regulando a concessão do prêmio, no prazo de sessenta dias, a 
partir da vigência desta lei. 

Art. 9° - O Secretário dc Estado da Saúde baixará as 
instruções que se fizerem necessárias à execução da presente 
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lei.  

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.  

Dada no Palácio da Liberdade, ein Belo Horizonte, aos 6 de 
novembro de 1963.  

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o  
conhecimento e execução desta lei pe rtencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tio inteiramente como nela se contém.  

José de Magalhães Pinto - Governador do Estado  

~ 

~ 

~ 

~ 

12  



Lei 4.098, de 23 de março de 1966  

Estabelece norrnas gerais de  
proteção, promoção e recuperação  
da saúde complementares ao Código  
Nacional de Saúde.  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,  
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Ficam estabelecidas, nos termos do art. 4°, da  
Lei tederal n° 2.312, de 3 de setembro de 1954, e em caráter  

complementar ao Decreto Federal n° 49.974-A, de 21 de janeiro de  

1961 (Código Nacional de Saúde), normas gerais de proteção,  

promoção e recuperação da saúde a serem observadas no Estado.  

Art. 2° - Cabe, precipuiamente, à Secretaria de Estado da  
Saúde planejar, coordenar, executar e orientar as medidas de  
caráter geral que visem à proteção e recuperação da saúde do  

individuo, bem corno promover e incentivar os estudos e pesquis as  
sobre problemas de interesse médico-sanitário no Estado.  

Parágrafo único - A norma contida no artigo abrange a  
prestação, direta ou indireta, de assistência médica de qualquer na- 

i , 	 tureza aos que não disponham de meios ou recursos para provê-la.  

Art. 3° - O Governo do Estado poderá, para execução de  
programas de saúde e obedecidas as disposições da. legislação  
vigente, firmar convênios ou acordos com o Governo Federal, os  

governos de outros Estados, as Prefeituras Municipais,  

Fundações, instituições autárquicas ou p rivadas e entidades  
estrangeiras ou internacionais, de caráter oficial ou privado.  

Parágrafo único - A Secretaria promoverá todos os 
entendimentos necessários com instituições oficiais ou privadas, 
direta ou indiretamente interessadas nos problemas de saúde, 
visando à adoção e à execução de planos integrados de saúde para 
as  diversas regiões do Estado. 

Art. 4° Compete à Secretaria elaborar regulamentos e 
normas técnicas que permitam disciplinar as  atividades de 
assistência médico-sanitária no Estado. 

Art. 5° - A Secretaria poderá, nos lermos da lei, solicitar 
a colaboração de técnicos de notória competência, estranhos ao 
seu quadro de pessoal, para o planejamento e a orientação de 
campanhas e programas  de saúde. 

Art. 6° - O município que promover e executar programas de 
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saúde deverá subordiná-los às normas gerais estabelecidas pela  
legislação federal e estadual vigentes.  

Art . 7° - As atividades do Governo do Estado visando  à 
solução de problemas de saúde no município deverão contar,  
sempre que possível, com a cooperação de ordem financeira ou  
material e de pessoal, das Prefeituras ou das comunidades.  

Art. 8° - É dever da comunidade, da família e do indivíduo  
cumprir e fazer cumprir as medidas recomendadas pelas  
autoridades sanitárias competentes.  

CAPÍTULO 1  
Da notificação obrigatória.  

Art. 9° - Constituem objeto de notificação obrigatória os  
casos  confirmados  ou suspeitos das doenças constantes da relação  
estabelecida pelo art. 9°, do  Decreto Federal n° 49.974-A, de 21  
de janeiro de 1961 (Código Nacional de Saúde), a saber:  
hastomicoses, bouba, hruceloses, câncer, cancro venéreo,  
carbúnculo, cólera, coqueluche, dengue, difteria, desenterias,  
doenças de Chagas, eritema infeccioso, escarlatina,  
espiroquctose ictero-hemorrágica, esquistossomose, exantema  
súbito, lebre amarela, febres tifóide e paratitóide, gonococcia,  
gripe, hepatites por vírus, leishmanioses, lepra, linfogranuloma  
venéreo, malário, meningite cérebro-espinhal epidêmica, meningo-
encefalites epidêmicas, oftalmias do recém-nascido, parotidite  
epidêmica, pênfigos, peste, po liomielite anterior aguda, quarta  
moléstia, raiva, riquetsioses, rubéola, sarampo, sífilis,  
tétano, tracoma, tuberculose, varicela, variola (inclusive  
alastrim) e outras viroses humanas.  

§ 1° - Além das doenças mencionadas no artigo constituem  
objeto de notificação obrigatória os infortúnios do trabalho.  

§ 2° - Casos esporádicos ou surtos de doenças não incluídas  
na relação constante deste artigo poderão ser objeto de  
notificação sem o caráter de obrigatoriedade.  

§ 3° - A Secretaria poderá propor alterações na relação de  
doenças constantes do artigo, submetendo as  modificações  à 
aprovação do Conselho Nacional de Saúde.  

§ 4° - A ocorrência de qualquer das doenç as  quarentenáveis  
previstas pelo Regulamento Sanitário Internacional, ou seja,  
varíola, febre amarela, peste, cólera, tipo exantemático  
transmitido polo piolho e febre recorrente transmitida pelo  
piolho, será obrigatoriamente comunicada também às autoridades  
federais de saúde.  

§ 5° - A notificação, que poderá ter caráter sig iloso,  
deverá ser feita às autoridades sanitárias pelo módico que tenha  
assistido o doente e, na sua falta, por farmacêutico,  
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enfermeira,  responsável por laboratório de análises clínicas,  
autoridades civis e militares, responsáveis por estabelecimentos  
coletivos, públicos ou privados, ou pelo chefe da família ou  
qualquer pessoa que tenha tido conhecimento do caso.  

§ 6° - A ocorrência de zoonoses transmissíveis ao homem  
deverá ser notificada por veterinário, pelo fazendeiro ou  
criador ou por qualquer pessoa que delas tenha tido conhecimento  

CAPÍTULO  II 

Das doenças transmissíveis  

Art. 10 - Compete às autoridades sanitárias do Estado a  
coordenação, execução e supervisão de medidas visando ao  
controle ou á erradicação das doenças transmissíveis no  
território estadual.  

Parágrafo único - O controle das doenças transmissíveis  
deverá ser realizado, fundamentalmente, pelas unidades  
sanitárias, sub a orientação dos serviços técnicos  
especializados.  

Art. 11 - As atividades contra as doenças transmissíveis  
abrangerão as  scguintcs medidas gerais:  

I - Notificação;  
II - Investigação epidemiológica;  
ffi - Isolamento;  
IV - Assistência médica;  
V - Desinfecção e expurgo;  
VI - Assistência social, readaptação e reabilitação;  
VII  - Medidas de imunização;  
VIII - Quimioprofilaxia . ;  
IX - Educação sanitária;  
X - Controle de portadores e comunicantes;  
XI - Proteção sanitária da água, do leite e outros  

alimentos;  
XII  - Controle de animais com responsabilidade  

epidemiológica na patologia humana;  
XI II  - Estudos e pesquisas;  
XIV - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal  

especializado.  

Art. 12 - Notificada a ocorrência de caso positivado ou  
suspeito de doença transmissível, caberá à autoridade sanitária  
competente confirmar ou esclarecer o diagnóstico, tomar as  
medidas de controle adequad as  ao doente, aos comunicantes e  à 
população em geral e providenciar ou o rientar, quando houver  
indicação, o isolamento hospitalar ou domiciliar do doente.  

Parágrafo único - Em casos especiais, quando houver pe rigo  
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de disseminação coletiva de doença transmissível, a juizo da  
autoridade sanitária competente, poderá ser exigida a quarentena  
de portadores de germes e comunicantes, devendo, na  
eventualidade ser abonadas as faltas a aulas ou serviços de  
qualquer espécie, nos termos do art. 11, § 2°, do Decreto  
Federal n° 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961 (Código Nacional  
de Saúde).  

Art. 13 - A autoridade sanitária competente realizará a in-
vestigação epidemiológica dos casos notificados, sempre que.. esta  
possa fornecer dados de interesse para o con trole da doença.  

Art. 14 - bm circunstâncias especiais de notificação do  
óbito, quando houver suspeita de ter sido causado por doença  
transmissivel, cuja disseminação represente perigo sério para a  
comunidade, a autoridade sanitária poderá promover o exame  
cadavérico, inclusive viscerotomia e necrópsia, sempre que for  
necessário à elucidação do diagnóstico . 

Art. 15 - Em casos especiais, a autoridade sanitária  
poderá, ouvido o órgão central da Secretaria de Estado da Saúde,  
requisitar auxílio de autoridade policial para o cumprimento  
integral de medidas preventivas dc interesse coletivo.  

Art. 16 - Sempre que houver recurso profilático de eficácia  
comprovada contra doença transmissível, cuja incidência no  
Estado constitua problema de saúde, deverá ser ele empregado  
gratuitamente, em campanha. sistemática.  

Parágrafo único - A comunidade poderá cooperar,  

voluntariamente, com auxílio financeiro para a realização da  
campanha.  

Art. 17 - A vacinação antivariólica será realizada de modo  
sistemático e, em certos casos, obrigatório, nos termos do a rt .  
18 do Decreto Federal n° 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961  
(Código Nacional de Saúde), e as  revacinações serão procedidas  

periodicamente.  
§ 1° - E vedado às pessoas que não apresentarem atestado de  

vacinação antivariólica:  
I - posse em cargos ou funções públicos, para-estatais ou  

autárquicos estaduais ou nas sociedades de economia mista;  
II - matrícula nos estabelecimentos de ensino público ou  

privado;  
- internamento em asilos, creches, patronatos ou outras  

instituições educativas ou de assistência social;  
IV - obtenção de carteira de identidade.  

§ 2° - Os atestados dc vacinação fornecidos pel as  
autoridades sanitárias serão gratuitos.  
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Art. 18 - A Secretaria, pelos seus órgiios próprios, 
promoverá a coordenação, orientação e execução das atividades 
contra a tuberculose e a. lepra no Estado. 

Parágrafo único - Serão proporcionadas facilidades para o 
diagnóstico precoce e o tratamento dos doentes em 
estabelecimentos especializados mantidos pelo Estado ou por 
entidades públicas autárquicas, para-estatais ou privadas, com 
as quais a Secretaria de Estado da Saúde mantenha regime de 
cooperação. 

Art. 19 - A Secretaria cooperará com os órgãos federais 
competentes na luta contra as endemias rurais. 

Art. 20 - A Secretaria executará medidas visando ao 
controle das doenças venéreas. 

Parágrafo único - O tratamento dos doentes portadores de 
moléstias venéreas será obrigatório e gratuito, podendo a 
autoridade sanitária competente determinar o isolamento 
compulsório dos doentes contagiantes. 

CAPÍTULO 111 
Das  doenças transmissíveis e acidentes pessoais 

Art. 21 - Compete à Secretaria de Estado da Saúde planejar 
e executar ou coordenar e orientar as medidas visando ao 
controle das doenç as  não transmissíveis de importância 
sanitária, tais como câncer, afecções cárdio-vasculares, 
diabete, doenças carenciais, intoxicações e ou tras. 

Parágrafo único - A regra inclui a colaboração da 
Secretaria com as entidades privadas que se dediquem ao estudo, 
tratamento e prevenção das doenças referidas no artigo. 

Art. 22 - A Secretaria, através dos seus órgãos 
competentes, promoverá campanhas educativas visando à prevenção 
dos acidentes pessoais. 

CAPÍTULO N 
Do saneamento 

Art. 23 - O Governo do Estado, através dos órgãos 
competentes da Secretaria de Estado da Saúde, estabelecerá os 
padrões e noras de saneamento a serum observados no Estado. 

Art. 24 - O Governo do Estado, atendidos os requisitos da 
lei, assistirá técnica e financeiramente o município, visando à . 

solução dos seus problemas de saneamento básico, particularmente 
os referentes ao abastecimento de água e à remoção dos dejetos. 
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§ 1° - A assistência técnica e financeira prevista neste 
artigo deverá ser concedida em caráter prioritário aos 
municípios que organizarem os serviços respectivos em autarquias 
municipais. 

§ 2° - A Secretaria de Estado da Saúde, por seus órgãos 
especializados, poderá exercer o controle sanitário dos serviços 
de saneamento. 

Art. 25 - O abastecimento de água dos meios de transporte 
interestadual ficará sujeito, no território do Estado, ao 
controle sanitário dos órgãos competentes da Secreta ria. 

Art. 26 - Os mananciais, que possam ser uti lizados para 
abastecimento de água por mais de um município, ficarão sujeitos 
ao controle de poluição e contaminação pel as  autoridades 
sanitárias do Estado. 

Art. 27 - As autoridades sanitárias competentes 
participarão dos planos de zuneamento das áreas  urbanas e 
rurais, nos termos do art. 34 e parágrafo do Decreto Federal n° 
49.974-A, de 21 de janeiro de 1961 (Código Nacional de Saúde). 

Parágrafo único - As autoridades sanitárias deverão opinar, 
sempre, sobre os projetos dc lotcamento com o fim dc formação ou 
extensão de núcleos urbanos. 

Art. 28 - A construção de edificios e prédios destinados a 
moradia obedecerá, obrigatoriamente, aos requisitos da higiene 
da habitação, visando à proteção da saúde e ao bem-estar dos 
moradores.  

Art. 29 - A construção ou adaptação de edificios e prédios 
para sede de estabelecimentos comerciais ou industriais deverá 
atender além dos requisitos de higiene da habitação, aos 
preceitos da segurança do trabalho. 

Art. 30 - Os edificios de moradia e os estabelecimentos 
comerciais e industriais deverão ser, obrigatoriamente, ligados 
à rede pública de abastecimento de água e aos coletores de 
esgotos.  

§ 1° - Na ausência de rede pública de abastecimento de água 
e de rede de esgotos, a autoridade sanitária, por seus órgãos 
competentes, indicará as soluções adequadas a serem adotadas. 

§ 2° - Compete au proprietário do imóvel a construção de  

instalações domiciliares de abastecimento de água e de remoção  
dos dejetos, de acordo com as normas aprovadas, cabendo aos 
moradores a conservação das instalações. 

Art. 31 - O lançamento de águas residuarias de qualquer 
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natureza em mananciais, águas receptores ou áreas territoriais  
só será permitido quando não prejudicar a vida humana e a. fauna  
e a flora aquáticas ou terrestres, ou quando for precedido de  
tratamento recomendado pelos órgãos técnicos da Secretaria.  

Art. 32 - A instalação de indústrias no território do  
Estado ficará condicionada à aprovação pelas auto ridades  
sanitárias dos planos de remoção dos resíduos líquidos, gasosos  

ou sólidos.  
Parágrafo único - As indústrias instaladas no Estado antes  

da vigência desta lei ficam obrigadas a promover as medidas  
necessárias ao cumprimento dos dispositivos do presente artigo,  
devendo as autoridades sanitárias estabelecer os prazos para a  
satisfação dessas exigências.  

Art. 33 - Os projetos, a construção e a manutenção de  
piscinas para uso coletivo ficarão sujeitos a controle sanitário  
dos órgãos técnicos da Secreta ria.  

CAPÍTULO  

Da Higiene da. Alimentação  

Art. 34 - A Secretaria de Estado da Saúde, por seus órgãos  
especializados, planejará, coordenará e orientará as atividades  

destinadas a racionalizar no Estado a alimentação da  
coletividade.  

Parágrafo único - As autoridades sanitárias poderão  

colaborar com hospitais, estabelecimentos de ensino, • 
organizações industriais e outras entidades, públicas ou  

privadas, na solução de problemas de nutrição e alimentação,  

Art. 35 - Cabe à Secretaria promover inquéritos visando a  
avaliação das condições nutritivas e alimentares da população  
nas várias regiões do Estado e investigar a incidência de  

doenças decorrentes de carência alimentar.  
Parágrafo único - Os inquéritos e pesquisas serão  

realizados, especialmente, em relação a certos grupos de po-
pulação, tais como pré-escolares, escolares, operários e outros.  

Art. 36 - As autoridades sanitárias competentes elaborarão  
e executarão os planos de combate e prevenção das doenças  
provenientes de carência alimentar.  

Art. 37 - O Governo do Estado, através dos órgãos  
competentes da Secretaria, poderá prestar colaboração aos  

municípios nos trabalhos dc análise e controle sanitário dos  

gêneros e produtos alimentícios.  

19  



Art. 38 - A Secretaria, pelos seus serviços especializados, 
promoverá medidas tendentes à educação sanitária da população em 
matéria de alimentação nas várias regiões do Estado. 

Art. 39 - A Secretaria, por intermédio dos órgãos 
competentes, procederá a pesquisas sobre a composição química e 
o valor nutritivo de alimentos utilizados ou que possam vir a 
ser utilizados na alimentação da coletividade. 

Art. 40 - A Secretaria realizará treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico especia lizado em nutrição e 
alimentação. 

Art. 41 - Os gêneros alimentícios fabricados ou 
acondicionados no Estado estão sujeitos, para fim de 
licenciamento, a análise prévia pelo órgão competente da 
Secretaria . 

Art. 42 - () emprego dos meios físicos, hem como a. adição de 
substâncias com a finalidade de conservar ou enriquecer as  
propriedades nutritivas dos produtos alimentícios e utilização 
destes ou da água de abastecimento público como veículo de 
medicamentos ou com outros objetivos obedecerão ás normas 
reguladoras estabelecidas pela legislação federal  vigente. 

Parágrafo único - As autoridades sanitárias do Estado 
prestarão toda colaboração par integral cumprimento dess as  
normas. 

CAPÍTULO VI 
Da Saúde e Ocupação 

Art. 43 - As autoridades sanitárias do Estado, em acordo 
coin a Secretaria de Estado do Trabalho e Cultura Popular, 
poderão colaborar com os órgãos competentes do Ministério da 
Saúde e do Ministério do Trabalho e da Previdência Social nas 
atividades de proteção, promoção e recuperação da saúde do 
trabalhador, bem como realizar estudos e pesquisas sobre as 
relações entre a saúde e as  condições de trabalho nas  várias 
regiões do Estado. 

CAPÍTULO VII 
Da fiscalização do exercício das profissões 

relacionadas com a saúde 

Art. 44 - Para efeito desta le i,  são consideradas 
profissões relacionadas com a saúde aquelas cujo exercício se 
acha regulamentado pelos órgãos federais de saúde, a saber: 
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médico, dentista, farmacêutico, enfermeiro, laboratorista,  
operador de Raio X, técnico de laboratório, operador de  

radioterapia, ótica, protético, massagista, parteira, auxiliar  
de enfermagem, prático de laboratório, prático de farmácia,  
pedicuro e outras afins.  

§ 1° - O exercício dessas profissões, no Estado, obedecerá  
à legislação federal, vigente, cabendo às autoridades sanitárias  
estaduais cumprir e fazer cumprir as normas nela estabelecidas.  

§ 2° - Os diplomas, títulos ou equivalentes, relativos às  
profissões mencionadas no artigo, serão, nos termos do a rt. 55,  
paráeraf• único, do Decreto Federal n° 49.974-A, de 21 de  
janeiro de 1961 (Código Nacional de Saúde), obrigatoriamente  
registrados no órgão competente da Secretaria de Estado da  
Saúde, satisfeita a exigência de prévio registro no órgão  
federal de saúde, e, nos casos previstos pela Iegislação  
vigente, no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional  
de Farmácia, no Conselho Regional de Odontologia e em outros  
órgãos semelhantes.  

§ 3° - As autoridades sanitárias estaduais colaborarão com  
os Conselhos Regionais mencionados e com outros órgãos  
semelhantes que  venham  a ser criados, na fiscalização do  
exercício das respectivas profissões.  

Art. 45 - A Secretaria, através do Órgão competente,  
licenciará e fiscalizará, no Estado, a instalação e o  
funcionamento de farmácias, drogarias, depósitos de drogas ou de  
produtos farmacêuticos, ervanarias, bancos de sangue, bancos de  
leite  humano,  laboratórios de análises médicas e de pesquisas  
clínicas, gabinetes que utilizem Raio X ou substâncias  
radioativas, estabelecimentos hospitalares, clínicos e  
ambulatórios médicos, clínicas odontológicas, estabelecimentos  
de psicoterapia, de psicanálise, de fisioterapia, de ortopedia.  
ou quaisquer outros estabelecimentos que visem direta ou  
indiretamente à prevenção e ao tratamento de doenças.  

Art. 46 - Cabe à Secretaria de Estado da Saúde, por seus  
serviços próprios, cumprir e fazer cumprir, no Estado, as  normas  
estabelecidas pela legislação federal vigente relativas ao  
comércio e ao consumo de entorpecentes de qualquer natureza.  

Art. 47 - As autoridades sanitárias estaduais fiscalizarão  
a venda e o emprego de medicamentos cuja administração exija  
receita médica.  

Art. 48 - As autoridades sanitárias estaduais poderão, no  
desempenho da ação fiscalizadora, colher amostras de drogas e  
medicamentos, para análise, c realizar a apreensão daqueles  
produtos que não satisfizerem às exigências regulamentares ou  
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forem empregados ou vendidos ilegalmente.  

Art. 49 - Cabe à Secretaria cumprir e fazer cumprir, no  
Estado, as normas da legislação federal vigente relativas  à 
produção, manipulação, acondicionamento e ao comércio de drogas,  
produtos químico-farmacêutico, plantas medicinais, preparações  
oficinais, especialidades farmaceuticas, anti-séptico,  
desinfetantes, inseticidas, raticidas, produtos para uso  
odontológico, produtos biológicos, produtos de higiene e de  
toucador, produtos dietéticos e quaisquer outros que interessem  
à Saúde Pública.  

CAPITULO VIII  
Da Saúde Internacional  

Art. 50 - Compete às autoridades sanitárias estaduais,  
observar e fazer observar as determinações do Regulamento  
Sanitário Internacional, do Código Sanitário Pan-Americano e dos  
tratados, acordos e convênios internacionais subscritos ou que  
venham a ser subscritos pelo Brasil .  

CAPÍTULO IX  
Da Assistência à Maternidade, à Infância e à Adolescência  

Art. 51 - A Secretaria de Estado da Saúde, por seus órgãos  
competentes, planejará, coordenará e executará ou orientará, dire-
tamente ou em acordo com órgãos federais, as  atividades de pro-
teção sanitária à maternidade, àinfancia e à adolescência no Estado.  

Parágrafo único - A Promoção das atividades previstas no  
artigo se fará, essencialmente, através das Unidades Sanitárias.  

Art.  52 - O Governo do Estado poderá cooperar técnica e  
materialmente com  as instituições que visem a proteger, através  
de assistência sanitária, a maternidade, a infância e a  
adolescência.  

Parágrafo único - A cooperação prevista no artigo ficará  

condicionada à aprovação dos planos e norm as  de trabalho pela  
04670 Secretaria, cabendo a esta o rientar a sua execução.  

CAPÍTULO X  
Da Saúde Mental  

Art.  53 - A Secretaria de Estado da Saúde planejará e  
executará ou orientará no Estado as medidas que visem  á 
proteção, promoção e recuperação da. saúde mental.  

Parágrafo único - A execução das  medidas previstas neste  
artigo ficará a cargo dos órgãos especia lizados, e,  
supletivamente, das Unidades Sanitárias, sob a orientação  
técnica dos referidos órgãos.  
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Art. 54 - O Governo do Estado, através da Secretaria, 
poderá colaborar técnica e materialmente com as instituições que 
prestem assistência especializada a. doentes mentais que não 
disponham de recurso para provê-la, desde que as entidades 
beneficiadas se submetam às normas estabelecidas pelas 
autoridades sanitárias  competentes. 

Art. 55 - A Secretaria, por seus órgãos competentes, 
realizará estudos cpidemiológicos sobre a prevalência e a 
incidência de doenças mentais no Estado. 

Art. 56 - As autoridades sanitárias estimularão a criação e 
organização de entidades privadas que visem à assistência 
social, à familia do doente mental e ao egresso de hospitais 
especializados. 

CAPÍTULO XI 
Da Assistência Médico-Social 

Art. 57 - As autoridades sanitárias estaduais cooperarão 
com os órgãos federais de saúde na orientação, coordenação e 
fiscalização das  atividades dc assistência médico-social no 
Estado. 

Art. 58 - A assistência médico-social visará à recuperação 
da saúde do indivíduo e à sua reintegração social. 

Art. 59 - O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria. 
de Estado da Saúde, poderá cooperar técnica e materialmente com 
estabelecimentos hospitalares e outras instituições de caráter 
privado que mantenham serviços de assistência médica onde sejam 
atendidas pessoas  que não disponham de recursos para provê-la 

Parágrafo único - A cooperação prevista neste artigo ficará 
condicionada ao cumprimento das exigênci as  estabelecidas em lei. 

Art. 60 - Cabe à Secretaria estimular a criação e a 
organização de entidades privadas  de assistência médico-social. 

Art. 61 - A Secretaria de Estado da Saúde, colaborando com 
os órgãos federais, cumprirá e fará cumprir as  normas da 
legislação vigente que visem à prevenção das toxicomanias e ao 
tratamento e à recuperação social dos toxicômanos. 

Art. 62 - O Governo do Estado deverá, dentro de suas 
possibilidades, cooperar técnica e materialmente com as  
instituições que prestem assistência médico-social a pessoas  
parcial ou totalmente incapacitadas, tais como cegos, surdos-
mudos, mutilados, paraliticos e velhos. 

23 



L 

L 

t 

CAPITULO XII 
Da Estatística Médico-Sanitária 

Art. 63 - Cabe à Secretaria de Estado da Saúde, pelos 
órgãos próprios, obter, analisar, estudar e divulgar dados 
estatisticos de interesse para as atividades médico-sanitárias 
do Estado. 

Parágrafo único - Os dados mencionados neste artigo serão, 
obrigatoriamente, fornecidos às autoridades federais de saúde. 

Art. 64 - Os estabelecimentos hospitalares e congêneres e 
as entidades de caráter médico-social, que recebam do Governo do 
Estado auxílio ou assistência de qualquer natureza, fornecerão, 
obrigatoriamente, á Secretaria de Estado da Saúde, dados 
estatísticos de interesse médico-sanitário, quando por ela 
solicitados. 

CAPÍTULO XIII 
Do Laboratório 

Art. 65 - A Secretaria de Estado da Saúde manterá em 
Funcionamento, dentro dos padrões federais estabelecidos nos 
termos do artigo 121, § 2°, do Decreto Federal  no  49.974-A, de 
21 de janeiro de 1961 (Código Nacional de Saúde), um laboratório 
central de Saúde Pública, além dos laboratórios das Unidades 
Sanitárias, laboratórios regionais e laboratórios especializados 
que se façam necessários. 

Parágrafo único - O laboratório central terá, entre outras, 
as seguintes atribuições: 

I - realizar os exames necessários à elucidação do 
diagnóstico das doenças transmissíveis; 

II - produzir vacinas, soros e outros produtos imunizantes, 
drogas  e medicamentos, bem como antígenos de uso nas  provas  de 
laboratórios de uti lidade em saúde pública; 

iII - realizar, quando solicitados e dentro de suas 
possibilidades, análises e exames para controle sanitário da 
água e dos alimentos; 

IV - realizar, quando solicitados e dentro de suas 
possibilidades, análises e exames de drogas, medicamentos e 
produtos de interesse médico-sanitário; 

V - estabelecer padrões, métodos e técnicas a serem 
observados pelos laboratórios do Estado e outros, de  acordo com 
as normas estabelecidas pela legislação federal vigente; 

VI - realizar pesquisas  e estudos sobre problema de 
interesse médico-sanitário do Estado; 

it - colaborar com a Escola de Saúde Pública nos program as  
de ensino, treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e de 
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laboratório. 

CAPÍTULO XIV 
Da Educação Sanitária 

Art. 66 - Cabe à Secretaria de Estado da Saúde, através dos 
órgãos competentes, planejar, coordenar, executar e orientar as 
atividades de educação satütáiia uo Estado. 

Art. 67 - A Secretaria de Estado da Saúde colaborará corn a 
Secretaria de Estado da Educação na elaboração dos programas de 
ensino, visando à intensificação e ao desenvolvimento dag 
atividades de educação sanitária nas escolas. 

CAPITULO XV 
Da Enfermagem 

Art.  68 - A Secretaria de Estado da Saúde, através dos 
órgãos competentes, planejará, coordenará, orientará e 
fiscalizará as atividades de enfermagem no Estado, de acordo com 
a legislação federal vigente. 

Art. 69 - O Governo do Estado, através da Secretaria, 
estimulará a formação e promoverá o aperfeiçoamento de pessoal 
de enfermagem de Saúde Pública do Estado. 

CAPÍTULO XVI 
Da Odontologia Sanitária 

Art. 70 - A Secretaria de Estado da Saúde, através dos 
órgãos competentes, planejará, coordenará, executará e 
orientará, no Estado, atividades de assistcncia odontológica-
sanitária. 

§ 1° - Assistência odontológica prevista neste artigo 
visará á proteção, promoção e recuperação da saúde dentária da 
população, especialmente da criança. 

§ 2" - O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria, 
poderá cooperar técnica e materialmente com instituições de 
caráter oficial ou privado que visem à proteção, promoção e 
recuperação da saúde dentária da população. 

Art . 71 - A Secretaria, através da Escola de Saúde Publica, 
promoverá o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar no setor de odontologia sanitária 

Art. 72 - A Secretaria, pelos seus órnlos competentes, 
realizará estudos cpidcmiológicos sabre a prevalencia c a 
incidência de doenças buco-dentárias de impo rtância, visando á L 
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obtenção de dados para o seu controle, bem como promoverá, pelos  
meios ao seu alcance, a educação sanitária-odontológica da  
população.  

CAPÍTULO  XVII 
Da Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal Técnico  

Art. 73 -  A Secretaria de Estado da Saúde promoverá e  
facilitará, dentro de suas possibi lidades, a formação e o  
aperfeiçoamento de pessoal técnico, com o objetivo de melhorar o  
rendimento de trabalho dos seus diferentes órgãos.  

§ 1° - Cabe, precipuamente, à Escola de Saúde Pública,  
propiciar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal previsto  
neste artigo.  

§ 2° - Na eventual impossibilidade de formação e  
aperfeiçoamento de pessoal pela Escola de Saúde Pública, em  
determinados setores de atividades técnicas, a Secreta ria poderá  
proporcionar meio e facilidades para a realização de cursos ou  
estágios cm outros centros de educação e treinamento.  

Art. 74 - A Secretaria de Estado da Saúde, através da  
Escola de Saúde Pública, poderá colaborar com organizações e  
instituições dc saúde, nacionais ou estrangeiras, dc caráter  
oficial ou privado, na formação e no aperfeiçoamento de pessoal  
técnico.  

CAPÍTULO  XVIII 
Do Conselho Estadual de Saúde  

• Art. 75 -  Ao Conselho Estadual de Saúde, criado pelo artigo  
4° da Lei número 301, de 14 de dezembro de 1948, compete:  

a) exanwrar assuntos básiccis de saúde no Estado e sobre  
eles formular recomendações;  

b) sugerir diretrizes para os planos e programas gerais de  
saúde;  

c) opinar sobre o plano anual de subvenções preparado pelo  
órgão competente da Secretaria de Estado da Saúde.  

CAPÍTULO XIX  
Das Disposições Gerais  

Art. 76 - O Governo do Estado estimulará a localização e  
fixação de profissionais, cujas atividades se relacionem cum  a 
saúde, tais como médicos, cirurgiões-dentistas, farmacêuticos e  
outros, nos municípios onde se faça sentir a sua necessidade.  

Art. 77 - O Governo do Estado, através da Secretaria dc  
Estado da Saúde, estabelecerá as normas  de saúde a serem  

~ 
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observadas nas migrações humanas no Estado, cabendo às 
autoridades competentes a. fiscalização dessas normas. 

Art. 78 - A Secretaria de Estado da Saúde, vis ando à. 
proteção da saúde da coletividade, poderá promover, diretamente, 
ou através cie entendimentos com instituições oficiais ou 
privadas, estudos relacionados com a aplicação da energia. 
nuclear, observada a legislação federal específica. 

Art. 79 - Cabe às autoridades sanitárias promover estudos 
sobre as relações entre os fatores geográficos, climáticos, 
étnicos, históricos, sociológicos, culturais e econômicos e as 
condições de saúde da população nas diversas regiões do Estado. 

Art. 80 - O Governo do Estado promoverá as medidas visando 
à organização dos serviços de saúde, de m aneira a 
descentralizar, sempre que possível, as atividades módico-
sanitárias, através de unidades locais polivalentes, cabendo aos 
órgãos centrais as funções essenciahnente normativas. 

Art. 81 - Na observância das disposições constantes da 
presente Lei, fica ressalvada a. competência do município, 
definida no artigo 19, da Lei n° 28, dc 22 dc novembro dc 1947. 

Art. 82 - O não cumprimento de qualquer dispositivo desta 
lei sujeitará o infrator, sem prejuízo de ação penal cabível, às 
penas e sanções previstas pelos regulamentos e pela legislação 
vigente. 

Art. 83 - O Secretário de Estado da Saúde baixará as 
instruções que se fizerem necessárias á. exata observância das 
normas contidas nesta Lei. 

Art. 84 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 85 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de 
março de 1966. 

Israel Pinheiro da. Silva - Governador do Estado 
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Lei 7.622, de 17 de dezembro de 1979 

Proíbe o uso de fumo em coletivos intermunicipais. 
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 

decretou a seguinte lei: 

Art. 1" - Fica proibido fumar no interior de coletivos 
intermunicipais. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo auto rizado a expedir os 
atos necessários à execução desta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Art. a° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconlidee'ncia, em Belo Horizonte, aos 17 de 
dezembro de 1979 

João Navarro - Presidente da ALMG 

Obs: Esta Lei consta também da Coletânea de Normas sobre Transportes e 
Trânsito.  

~ 
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Lei 9.546, de 30 de dezembro de 1987 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização  
de exames laboratoriais para o diagnóstico  
da síndrome de imunodeficiência adquirida,  
da doença. de Chagas, da sífilis e da hepatite B,  
por todos o estabelecimentos hetoterápicos  
do Estado, e dá outras providências.  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,  
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° -  Será obrigatória a realização por todos os  
•estabelecimentos hemoterápicos do Estado (serviços de  
hemoterapia, bancos de sangue e serviços industriais de  
derivados de sangue) de exames laboratoriais para o diagnóstico  
da síndrome da imunodeficiência adquirida, da doença de Chagas,  
da sífilis e da hepatite B, no material coletado de doadores.  

Art. 2" - A obtenção de licença inicial de funcionamento  e 
a revalidação de licença junto à Secretaria de Estado da Saúde  
ficam condicionadas à demonstração prévia pelos estabelecimentos  
hemoterápicos de sua capacidade técnica de realizar os testes  
para o diagnóstico das enfermidades referidas no artigo  
anterior.  

Art. 3° - Os estabelecimentos hemoterápicos que coletam e  
processam sangue e derivados (serviços de hemoterapia, bancos de  
sangue e outros) notificarão oficialmente a Secretaria de Estado  
da Saúde, em caráter confidencial, os resultados positivos  
obtidos tios testes referidos no artigo 1° desta Lei, ficando  
assegurado sigilo sobre a identidade dos doadores.  

Parágrafo único - O prazo para a notificação dos casos sera  
de 5 (cinco) dias após a detecção dos mesmos.  

Art. 4° - Cabe à Secretaria de Estado da Saúde fiscalizar o  
cumprimento das  normas estabelecidas nos artigos 1 0  2° e 3°  

C 	desta Lei.  

Art. 5° - O descumprimenlo das exigências contidas nos  
artigos 1°, 2° e 3° desta Lei acarretara multa de 1.000 OTNs e  
fechamento do estabelecimento.  

Parágrafo único - O estabelecimento interditado somente  
poderá ser reaberto mediante autorização da Secretaria de  Estado  
da Saúde, após comprovada a. existência de aparelhamento e  
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reagentes adequados ao cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade,  eat Belo Horizonte, aos 30 dc 
dezembro de 1987. 

Newton Cardoso - Governador do Estado 
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Lei 9.731 de 9 de dezembro de 1988 

Proibe fumar em recintos que menciona e 
dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

4. 

Art . 1° - Fica proibido fumar em recintos fechados públi-r cos, assim estendidos os locais de trabalho, centros de lazer, 
saúde, educação e similares. 

Art. 2° - O Poder Executivo expedirá os atos necessários à 
execução desta Lei. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 

Art. 4° - Revogam -se as disposições em contrário. 

i 	 Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de 
dezembro dc 1988. 

Newton Cardoso - Governador do Estado 
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Lei 9.990, de 20 de novembro de 1989  

CS o Programa Estadual de Atendimento  
ao Alcoólatra e dá outras providências.  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por Sus  representantes,  
decretou e eu, eni seu nome, sanciono a segu inte Lei:  

Art.  1° - Fica criado o Programa Estadual de Atendimento ao  

Alcoólatra.  

Art. 2" - C) Programa a que se refere o artigo ante rior  
destina-se à recuperação do alcoólatra, promovendo o tratamento  
do alcoolismo como doença.  

Art. 3° - O tratamento a que se refere o artigo anterior  
dar-se-á em hospital geral, em regime ambulatorial ou mediante  
pequenos periodos de intemação e freará a cargo de equipe  
multidisciplinar, da área da saúde ou afim, em consonância com  
os grupos de Alcoólatras Anônimos (AA).  

§ 1° - A desintoxicação c o tratamento das sequelas da  
doença far-se-ão em clinica geral, alopática e (ou) homeopática. 

§ 20  - Para garantir a sobriedade do paciente, durante e 
após o tratamento haverá o concurso de terapeutas ocupacionais, 
fisioterapeutas, psicólogos e profissionais de ou tras áreas, 
sempre em estreita ligação com os grupos de Alcoólicos Anônimos. 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar 10% 
(dez por cento) dos leitos disponíveis nos hospitais da rede 
estadual de saúde para o cumprimento do programa de que trata 
esta Lei. 

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover o  
recrutamento dos profissionais da área de saúde nos quadros da 
Secretaria de Estado da Saúde, podendo ser celebrados convênios 
com outras  entidades para a participação de outros 
profissionais.  

Parágrafo único - Aos profissionais interessados no trata-
mento ao alcoólatra serão dadas condições para treinamento e es-
pecialização em clínicas públicas ou particulares, que aapresen-
tem programa congruente com o proposto nesta Lei. 

Art. 6° - Esta Lei entra  cm vigor na data de sua 
publicação.  
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Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.  

Dada. no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de  
novembro de 1989.  

Newton Cardoso - Governador do Estado  

~ 
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Lei 10.196, de 27 de junho de 1990 

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 7.622, de 17 de dezembro 
de 1979, que dispõe sobre a proibição de fumar nos coletivos 
intermunicipais e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- O art. 1° da Lei n° 7.622, de 17 de dezembro de 
1979, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1°- É proibido fumar nos coletivos intermunicipais". 

Art.  2°- 0 Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da sua pub licação. 

Art. 3°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayiïo. 

Art. 4"- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 27 dc 
junho de 1990. 

Newton Cardoso - Governador do Estado. 

Ohs: Esta Lei consta também da Coletânea de Normas sobre Transportes e 
Trânsito. 
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Lei 10.478, de 8 de julho de 1991 

Proíbe fumar nos coletivos interestaduais ao longo do seu 
trajeto em território do Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica proibido fumar nos coletivos interestaduais 
ao longo do seu trajeto em território do Estado. 

Art . Z"- Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noven-
ta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 30- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio dai,iberdade, em Belo Horizonte, aos OR de 
julho de 1991. 

Helio Carvalho Garcia - Governador do Estado. 

Obs: Esta Lei consta também da Coletânea de Normas sobre Transportes e 
Trânsito. 
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Lei 10.619, de 14 de janeiro de 1992 

Obriga os órgãos do Sistema Único de Saúde do Estado de 
Minas Gerais - SUS-MG - a fornecer cópias dos resulta-
dos de exames complementares aos pacientes e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Ficam os órgãos do Sistema Único de Saúde do Esta-
do de Minas Gerais - SUS-MO - obrigados a fornecer cópias dos 
resultados de exames complementares aos pacientes. 

Art. 2°- 0 Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 60 (sessenta dias), a contar da sua vigência. 

Art. 3°- Esta  Lei  entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4"- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 14 dc 
janeiro de 1992. 

HélioGarcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.860, de 5 de agosto de 1992 

Institui a obrigatoriedade de notificação, em 
caráter de urgência, dos casos de morte en-
cefálica . .  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica instituída a obrigatoriedade de notificação à 
Secretaria de Estado da Saúde, em caráter de urgência, de todos 
os casos de morte encefálica comprovada, ocorrida nos hospitais 
públicos e na rede privada, nos limites do Estado. 

Art. 2°- Cabe ao poder público a criação de banco de ór-
gãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes. 

Parágrafo único- O atendimento aos receptores obedecerá ri- 
gorosamente à ordem cronológica de uma lista. de inscrição, in-
luidos a pesquisa e o tratamento, ressalvadas as exigências mé-
dicas. 

Art. 3°- A permissão para retirada de órgãos, tecidos ou 
substâncias humanas dar-se-á mediante: 

I- desejo expresso do disponente manifestado em vida, por 
meio de documento pessoal ou oficial; 

II- manifestação expressa do cônjuge, ascendente ou descen-
dente;  

III- autorização judicial. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 05 de 
agosto de 1992.  

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.868, de 25 de agosto de 1992  

Dispõe sobre a aplicação gratuita dos testes de  

acuidade visual e auditiva nos alunos da pré-
escola e do 1° grau das redes pública e parti-
cular  de ensino.  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,  
aprovou e eu, em seu nome, nos tennos do § 8° do art. 70 da  

Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei:  

Art. 1°- laica obrigatória a aplicação gratuita dos 'Testes  
de Acuidade Visual e Auditiva nos alunos da pré-escola e do 1°  
grau das redes pública e particular de ensino.  

Parágrafo único- Os testes de que trata este artigo são os  
iniciais de diagnóstico e deverão ser aplicados nas escolas ou  
em centros de  saúde por profissional treinado por órgão estadual  
ou municipal de saúde.  

Art. 2°- A deficiência visual ou auditiva, uma vez consta-  

tada, deverá ser comunicada aos pais do aluno portador da defi-
ciência, os quais serão orientados quanto ao encaminhamento da  
criança para tratamento especifico de saúde.  

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.  

Palácio da Inconfidência, em Belo Ho rizonte, aos 25 de  
agosto de 1992.  

Romeu Queiroz - Presidente da Assembléia Legislativa MG.  

~ 
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Lei 11.037, de 14 de janeiro de 1993 

Estabelece a obrigatoriedade de pub licação 
de estatísticas hospitalares. 

O Povo do Estado de  Minas  Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Os hospitais públicos e privados do Estado ficam 
obrigados a publicar, anualmente, nos meses de janeiro, abr il, 
julho e outubro, em órgão oficial do Estado, índices estatísti-
cos referentes a: 

I - média de permanência; 

II - taxa de mortalidade hospitalar; 

TII - taxa de mortalidade operatória; 

IV - taxa de mortalidade pós-operatória. 

Parágrafo único - A média de permanência e a taxa de morta- 
lidade hospitalar de que tratam respectivamente os incisos I e 
II deste artigo referir-se-ão, no que couber, a cada um dos se-
guintes grupos  nosológicos: 

I - doenças infecciosas e parasitárias; 

II - neoplasmas; 

III - doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do 
metabolismo, e transtornos imunitários; 

IV - doenças do s angue e dos órgãos hematopoéticos; 

V - transtornos mentais; 

VI - doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sen tidos; 

VII - doenças do aparelho circulatório; 

VIIT - doenças do aparelho respiratório; 

LY - doenças do aparelho digestivo; 

X - doenças do aparelho geniturinário; 
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XI - complicações da gravidez, pa rto e puerpétio; 

XII  - doenças da pele e do tecido celular subcutâneo; 

XIII - doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjun-
tivo; 

XIV - anomalias congênitas; 

XV - infecções originadas no período perinatal; 

XVI  - sintomas, sinais e afecções mal definidas; 

XVII - lesões e envenenamentos. 

Art.  2° - Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias contados da data de sua pub licação . 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da. Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de 
janeiro dc 1993. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.053, de 30 de março de 1993  

Estabelece a. obrigatoriedade do  
desenvolvimento de programas  
de controle de infecção hospitalar.  

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,  
aprovou e eu, em seu nome, nos  termos  do § 8° do art. 70 da  
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte  lei: 

Art. 1° - Ficam as instituições hospitalares do Estado de  
Minas Gerais obrigadas a desenvolver programas de controle de  
infecção hospitalar.  

Art. 2° - O programa de cada instituição compreenderá um  
sistema ativo de vigilância epidetniológica, responsável pela ge-
ração de:  

I - indicadores do comportamento epidemiológico das infec-
ções;  

II - normas c rotinas pertinentes à matéria.  

Parágrafo único - Os indicadores, as normas e as rotinas  
referidas neste artigo deverão estar á disposição dos usuários,  
dos profissionais da instituição e dos órgãos responsáveis pela  
fiscalização.  

Art. 3° - O programa será elaborado e conduzido por uma co-
missão constituída. por elementos representativos:  

I - do serviço médico;  

II - do serviço de enfermagem;  

lll - da administração.  

Parágrafo único - Atendendo ás peculiaridades de cada ins-
tituição e a critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde  
- SUS  -, a comissão será acrescida de elementos representativos:  

I - do laboratório dc análises clinicas;  

II - dos módicos residentes;  

lII - da farmácia hospitalar.  

~ 
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Art. 4° - Decreto do Poder Executivo disporá sobre a apro-
vação e a fiscalização do programa de cada instituição. 

Art. 5° - O programa de controle de  infecção  hospitalar de-
verá estar em efetivo funcionamento para: 

I - a concessão e a renovação do alvari de  funcionamento;  

II - a venda de serviços ao setor público e ao setor priva- 
do. 

Art. 6° - A instituição que não cumprir o disposto nesta 
lei estará sujeita às seguintes penalidades: 

I - advertência;  

II - multa; 

BI - descredenciamento; 

IV - cancelamento do alvará de funcionamento. 

Parágrafo único - As sanções previstas no artigo não afas-
tam a possibilidade da aplicação das pena lidades estabelecidas 
pela legislação sanitária federal. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de mar-
ço de 1993. 

José Ferraz - Presidente da Assembléia Legislativa - MG. 
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Lei 11.260, de 28 de outubro de 1993 

Torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, 
da vacinação tríplice  viral - MMR - nos casos 
que menciona e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O Estado oferecerá vacinação tríplice viral - 
MM M - às crianças que contem mais de 15 (quinze) meses e menos 
de 12 (doze) anos de idade. 

Parágrafo único - A vecina de que trata este artigo será 
aplicada nos programas de rotina e nas campanhas de vacinação. 

Art. 2° - O Poder Executivo elaborará, no prazo de 60 (ses-
senta) dias contados da data de publicação desta Lei, plano fi-
sico-financeiro para execução do programa de vacinação a que se 
refere o artigo anterior. 

Parágrafo único - No prazo indicado neste artigo, o Poder 
Executivo encaminhará à Assembléia Le gislativa projeto de lei 
solicitando autorização para abertura de crédito adicional e in-
dicando os valores específicos necessários à cobertura das des-
pesas decorrentes da execução desta Lei, na forma do artigo 46 
da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 3° - A prevenção contra a rubéola, sem prejuízo do 
disposto no artigo 1° desta Lei, atenderá às seguintes diretri-
zes: 

I - realização de campanhas de esclarecimento periódicas 
sobre os efeitos teratogénicos da doença, seu modo de transmis-
são e a necessidade de imunização; 

II - adoção rotineira dc métodos sorológicus para confirma- 
ção do diagnóstico; 

III - realização de estudos epidemiológicos baseados cm mé-
todos sorológicos; 
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IV - promoção de aperfeiçoamento médico, tendo em vista a 
necessidade de capacitação para o diagnóstico coreto da doença; 

V - manutenção de programa regular de vacinação anti-rubéo-
la para niullieres ern idade de procriar, observadas as condições 
individuais de aplicabilidade. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, observado o disposto no inciso 1 do artigo 161 da Consti-
tuição do Estado.  

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

DADA NO PALÁCIO DA LIBERDADE, EM BELO HORIZONTE, 
AOS 28 DE OUTUBRO DE 1993. 

HÉLIO GARCIA - GOVERNADOR DO ESTADO-MG 

r- 

r-  r 

~ 

r. 

~ 

1. 
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Lei 11.335, de 20 de dezembro de 1993 

Dispõe sobre a. assistência integral, pelo Estado, 
à saúde reprodutiva da mulher e do homem. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O Estado promoverá a assistência integral à saúde 
reprodutiva da mulher e do homem, mediante a adoção de ações mé-
dicas e educativas que compreendem, principalmente: 

I - o apoio ao planejamento  familiar; 

II - o esclarecimento sobre a utilização de métodos contra-
ceptivos; 

III - o atendimento médico pré-natal c perinatal; 

IV - a assistência integral ao recém-nascido; 

V - o incentivo ao aleitamento materno; 

VI - o diagnóstico e a correção de estados de ferti lidade; . 

VII - a assistência preventiva do câncer ginecológico e de 
mama; 

VIII  - a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 

IX - a realização programas de orientação s exual; 

X - a realização de programas de assistência ao climatério. 

Art. 2° - Os programas estadeais de assistência à saúde 
abrangerao a assistência à saúde reprodutiva, com vistas a ga- 
rantir a integralidade das ações de saúde do poder público, bem 
como a favorecer o livre  exercício dos direitos reprodutivos. 

Art. 3° - O poder público manterá as condições que assegu-
rem o cumprimento do disposto no artigo 1°, devendo ser observa-
das, principalmente, as necessidades de: 

I - prover com os recursos educacionais, técnicos e cientí- 
ficos necessários os órgãos encarregados da assistência; 

II - fornecer ao paciente orientação e informações medicas 
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adequadas, bem como dar-lhe o devido acompanhamento;  
r 

III - treinar e especializar recursos humanos na área de  
saúde reprodutiva;  

r  
IV - desenvolver pesquisas epidemiológicas, clínicas e tec- 

("' 	nológicas que garantam a assistência efetiva á saúde da mulher e 
E 	 do homem;  

V - informar a população sobre o conteúdo médico, psicoló-
gico e social dos métodos e técnicas de planejamento fami liar e  
de reprodução humana;  

VI - desenvolver medidas educativas e preventivas no âmbito  

da saúde reprodutiva.  

Art. 4° - Os convênios entre o Estado e os municípios no  
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - deverão ser celebrados  
corn  base no disposto nesta Lei.  

Art. 5" - 0 Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo  

de 60 (sessenta) dias  contados da data de sua publicação.  

~ 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.  

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.  

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de  
dezembro de 1993.  

Hélio Garcia - Governador do Estado  
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Lei 11.553, de 3 de agosto de 1994 

Dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao 
favorecimento da realização de transplantes. 

# (A Lei 12.306/96 acrescenta o a rt. 3° 
á Lei 11.553, renumerando-se os demais) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 0  - O Estado desenvolverá ações que favoreçam a 
realização de transplantes, nos termos da legislação vigente, 
mediante: 

I - o incentivo à doação; 

II - a criação de condições materiais que facilitem a 
remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas; 

III - a criação de condições para o aprimoramento dos 
profissionais da área.. 

Art. 2° - Para atender ao disposto no artigo anterior, o 
Estado deverá: 

I realizar campanhas periódicas de esclarecimento sobre a 
necessidade da doação e sobre os procedimentos necessários par a . 
a sua realização; 

II - conceder estímulo às pessoas de idade inferior a 65 
(sessenta. e cinco) anos e dotadas de capacidade civil plena, 
residentes no Estado, que manifestarem intenção de doar "post-
mortem" órgãos para transplantes; 

lII - manter um cadastro estadual de doadores atualizado 
e franqueado aos interessados; 

IV - manter um cadastro estadual  atualizado de pessoas que 
necessitam de transplante; 

V - garantir o fornecimento de atestado de óbito do 
doador, a ser expedido pela autoridade competente, quando 
solicitada, no local em que se realizar a remoção do órgão, do 
tecido, ou da substância humana; 

VI - criar programas de treinamento e desenvolvimento dos 
recursos humanos envolvidos na realização de transplantes; 
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VII - incentivar a realização de congressos, debates, 
mesas-redondas e outras atividades relativas a transplantes, 
promovidas por entidades científicas. 

#(A Lei 12.075/96 acrescenta os incisos VIII e LX e os 
§§ 1° e 2° a este artigo) 

Art. 3° - G Poder Executivo regulamentará esta. Lei no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 03 de 
agosto de 1994. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.618, de 4 de outubro de 1994 

Estabelece as diretrizes para a cooperação 
do Estado com os consórcios administrativos 
intennunicipais de saúde e dá outras provi-
dências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O Estado prestará cooperação para o rientar a 
constituição e a manutenção de consórcios administrativos 
intermunicipais de saúde, nos termos desta Lei. 

Parágrafo único - A cooperação do Estado consistirá na 
prestação de serviço técnico-profissional relativo à organi-
zação do consórcio e à avaliação de investimentos que excedam as 
possibilidades de mobilização de recursos dos municípios 
consorciados. 

Art. 2° - Considera-se consórcio administrativo inter-
municipal de saúde, para efeito desta Lei, a associação de 
municipios com a finalidade de prestação comum das ações e dos 
serviços de saúde que lhes correspondam, mediante termo de 
acordo ou de ajuste. 

Parágrafo único - Os consórcios referidos no "caput" terão 
direção única, prevista em seus atos constitutivos. 

Art. 3° - A direção dos consórcios administrativos 
intennunicipais de saúde será exercida por um Conselho Diretor 
composto: 

I - por 1 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde 
de cada município consorciado, livremente eleito por seus 
membros; 

II - pelo Prefeito do municipio consorciado ou pessoa por 
ele desigctada. 

§ 1° - Os membros do Conselho Diretor mencionados no inciso 
I terão mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição. 

§ 2^ - Cabe ao Conselho Diretor elaborar o Plano Conjunto 
de Atendimento Regiona l,  observado o disposto no artigo 6° desta . 
Lei. 
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Art. 4° - Os consórcios administrativos intetmunicipais de  
saúde poderão propor o remanejamento de parcelas de recursos  
destinados aos investimentos na rede de serviços, à cobertura  
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de  
saúde, conforme o disposto na Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de  
1990, ou na legislação que a suceder.  

Art . 5" -  Cabe ao Poder Executivo estadual requerer dos  

municípios a elaboração do Plano Municipal de Saúde, fome-
cendo-Ihes a orientação técnica e a supervisão necessárias à sua  
formulação, sem exigência de contrapartida, respeitados os  
princípios da autonomia municipal.  

Art. 6° - O Plano Conjunto de Atendimento Regional é o  
instrumento técnico-legal que compreende:  

I - a agregação das ações e dos serviços previstos nos  
Planos Municipais de Saúde;  

II - as ações e os serviços complementares a serem exe- 
cutados ou implementados pelos órgãos especializados do Estado.  

Art. 7° - A elaboração do Plano Conjunto dc Atendimento  
Regional deverá obedecer, no mínimo, aos seguintes requisitos:  

I - referência exclusiva a ações e serviços de saúde;  

• 
II - observância estrita aos planos de saúde formulados  

pelos municípios consorciados;  

TJI - levantamento detalhado dos recursos humanos, ma-
teriais e financeiros empregados pelo Sistema Unico de Saúde,  
sob responsabilidade e gestão dos municípios consorciados;  

IV - levantamento completo e detalhado da demanda de  
serviços de saúde verificada nos últimos 10 (dez) exercícios,  
destacando-se a parcela não atendida e a projeção estatística da  

demanda por origem e destino;  

V - estudo demográfico ãa região, para dimensionamento e  
justificação de investimentos futuros;  

VI - aprovação pulos Conselhos Mu nicipais de Saúde; 

VII - especificação objetiva e detalhada das obrigações a  
cargo do Poder Executivo estadual;  

VIR - inclusão das ações grevistas pelos planos pluri- 
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anuais dos municípios e do Estado, no que conceme aos obje-
tivos e às metas para as despesas de capital e para as despesas 
relativas aos programas de duração continuada. 

Parágrafo único - Os recursos para elaboração e execução 
do Plano Conjunto de Atendimento Regional serão previstos em 
dotações específicas do orçamento dos municípios consorciados e 
do orçamento do Estado, especialmente no que se refere ã 
seguridade social. 

Art. 8° - Os consórcios administrativos intermunicipais de 
saúde prestarão, semestralmente, contas da aplicação dos 
recursos a eles repassados pelos municípios consorciados, 
atendendo aos princípios constitucionais e legais de fisca-
lização e controle. 

Art. 9° - Qualquer cidadão é parte legítima para requerer 
do Conselho Diretor dos consórcios de que trata esta Lei 
demonstrativos referentes a: 

I - fontes de recursos destinados ao seu funcionamento; 

II - receita efetivamente realizada; 

ffi - extratos bancários comprobatórios de movimentação de 
recursos; 

IV - descrição completa das despesas efetuadas, discri-
minadas as de custeio e as de investimentos; 

V - relação de profissionais e horas efetivamente tra-
balhadas por tipo de habilitação profissional; 

VI - resultados alcançados coin os trabalhos realizados, em 
termos  de pacientes atendidos e da natureza do atendimento; 

VII - preços unitários das ações de atendimento. 

Parágrafo único - Recebida a solicitação de que trata este 
artigo, o Conselho Diretor terá prazo de 15 (quinze) dias, 
prorrogável por igual período, para prestar os esclarecimentos 
devidos . 

Art. 10 - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da publicação desta lei, publicará minuta de ajuste com 
vistas a possibilitar aos municípios interessados a cons tituição 
dos consórcios administrativos intermunicipais dc saúde. 
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Parágrafo único - A minuta de ajuste a que se refere o  
"caput" deste artigo deverá prever, no mínimo:  

I - a participação, no Conselho Diretor, dos repre-
sentantes dos municípios associados;  

II - a. paridade de representação, garantindo-se a. cada  

município voz e voto;  

III - a forma de escolha dos representantes e a duração dos  
mandatos;  

IV - a distribuição de responsabilidades e encargos;  

V - a gestão dos recursos pelo Presidente do Conselho  
Diretor, em conjunto com o Tesoureiro, sob a supervisão dos  
demais membros;  

VI - a inclusãu obrigatória de, pelt)  menus, um município  
que possua ou tenha condições de criar infra-estrutura. de saúde  
adequada ao atendimento da demanda regional, especialmente no  
que diz respeito à. medicina preventiva e curativa;  

VII. - penalidade e vedações.  

Art. 11 - (Vetado).  

j- 	 Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua  
publicação.  

Art. 1.3 - Revogam-se as disposições em contrário.  

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 04 de  
outubro de 1994.  

~ 

E  
E.. ,  
E  
~ 

Hélio Garcia - Governador do Estado  
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Lei 11.619, de 4 de outubro de 1994 

Obriga o Estado a oferecer, gratuitamente, 
o exame do cariótipo e a triagem metabólica 
para diagnóstico da fenilcetonúria e do 
hipotireoidismo congênito - "exame do 
pezinho". 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. P' - rica o Estado obrigado a oferecer gratuitamente 
à população a realização: 

I - (Vetado). 

II - da triagem metabólica para diagnóstico da fenil-
cetonúria e du hipotircoidismo congênito - "exame du pezinho". 

Parágrafo único - (Vetado). 

I - (Vetado). 

II - (Vetado). 

Art. 2° - Para o cumprimento do disposto no artigo 
anterior, o Poder Executivo celebrará convênios ou contratos com 
órgãos ou entidades localizados no Estado, na seguinte ordem de 
preferência: 

I - entidades públicas; 

II - entidades filantrópicas; 

III - demais entidades privadas. 

Art.  3° - (Vetado). 

Art. 4° - O Poder Executivo divulgará amplamente o 
significado e a importância dos exames de que trata esta Lei, 
bem como os locais e as condições para sua realização. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta  Lei  no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6° - As despesas para a execução desta Lei correrão à 
conta de dotação orçamentária própria. 
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Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data. de sua  
publicação.  

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário, em  
especial a Lei n° 8.826, de 5 de junho de 1985.  

Dada no Palácio da Liberdade, eit Belo Horizonte, aos 04 de 
outubro de 1994. 

r 

~. 
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Lei 11.802, de 18 de janeiro de 1995  
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Dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração  
social do portador de sofrimento mental; determina  
a implantação de ações e serviços de saúde mental  
substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção  
progressiva destes; regulamenta as internações, espe-
cialmente a involuntária, e dá outras providências.  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,  
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Toda pessoa portadora de sofrimento mental terá  

direito a tratamento constante de procedimentos terapêuticos,  

com o objetivo de manter e recuperar a integridade fisica e men-
tal, a identidade e a dignidade, a vida fami liar, comunitária e  
profissional.  

An. 2° -  Os poderes públicos estadual e municipais, de  
acordo cor os princípios constitucionais que regem os direitos  
individuais, coletivos e sociais, garantirão e implementarão a  
prevenção, o tratamento, a reabilitação e a inserção social ple- 
na de pessoas portadoras de sofimento mental, sem discriminação  
de qualquer tipo que impeça ou dificulte o usuf ruto desses di-
reitos.  

Art. 3° -  Os poderes públicos estadual e municipais, em  
seus níveis de atribuição, estabelecerão a planificação necessá-
ria para a instalação e o funcionamento de recursos alternativos  
aos hospitais psiquiátricos, os quais garantam a. manutenção da  

pessoa portadora de sofrimento mental no tratamento e sua inser-
ção na família, no trabalho e na comunidade, tais como:  

I - ambulatórios;  

11 - serviços de emergência psiquiátrica em prontos-socor-
ros gerais e centros de referência;  

III -  leitos ou unidades de internação psiquiátrica em hos-
pitais gerais; 

IV - serviços especializados cm regime de hospital-dia e 
hospital-noite; 

V - centros de referência em saúde mental; 

VI - centros de convivência; 
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VII - tares e pensões protegidas.  

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se como  
centro de referência em saúde mental a  unidade  regional de fun-
cionamento permanente de atendimento ao paciente em crise.  

Art. 4" - O uso de medicação nos tratamentos psiquiátricos  
em estabelecimentos de saúde mental deverá responder às necessi-
dades fundamentais de saúde da pessoa portadora de sofrimento  
mental e terá exclusivamente fins terapêuticos, devendo ser re-
visto periodicamente.  

Parágrafo único - São proibictls outras práticas terapêuti-
cas psiquiátricas biológicas, salvo nas seguintes condições as-
sociadas:  

I - indicação absoluta, quando não existirem procedimentos  
de maior ou igual eficácia;  

II - utilização, esgotadas as demais possibilidades tera-
pêuticas, em ambiente hospitalar especializado;  

>II - risco de vida iminente decorrente do sofrimento men- 
tal;  

IV - consentimento do paciente, caso o quadro clínico o  
permita, e de seus familiares, após o conhecimento do prognósti-
co e dos possíveis efeitos colaterais decorrentes da administra-
ção da. terapêutica;  

V - manifestação por escrito e coin assinatura dos membros  
de equipe de saúde mental do estabelecimento onde será ministra-
da a terapêutica;  

VI - exame e consentimento, por escrito, de equipe de médi-
cos, sendo 1 (um) do estabelecimento, 1 (um) indicado pela auto-
ridade sanitária estadual e 1 (um) indicado pela auto ridade sa-
nitária municipal.  

Art. 5° - Fica vedado o uso de celas-fortes, camisas-de- 
força e outros procedimentos violentos e desumanos em qualquer  
estabelecimento de saúde, público  ou privado.  

Art. 6^ - Ficamproibidas as  psicocirurgias, assim como  
quaisquer procedimentos que produzam efeitos orgânicos irrever-
síveis, a título dc tratamento dc enfermidade mental.  

r- 
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Art. 7° - Será permitida a construção de unidade psiquiá-
trica em hospital geral, de acordo com a demanda local e regio-
nal.  

Parágrafo único - O projeto de construção de unidade psi-
quiátrica deverá ser avaliado e autorizado pelas secretarias,  
administrações e conselhos municipais de saúde, seguido de pare-
cer final da Secretaria de Estado da Saúde e do Conselho Esta-
dual de Saúde.  

Art. 8° - As unidades psiquiátricas de que trata o artigo  
anterior terão pessoal e estrutura fisica adequados ao tratamen-
to de portadores de sofrimento mental e utilizarão as áreas e os  
equipamentos de serviços básicos do hospital geral.  

Parágrafo único - As instalações referidas no "caput" deste  
artigo não poderão ultrapassar 10°rú (dez por cento) da capacidade  
instalada  do  hospital geral, até o limite de 30 (trinta) leitos  
por unidade operacional.  

Art. 9" - A internação psiquiátrica será utilizada como úl-
timo recurso terapêutico, esgotadas todas as outras formas e  
possibilidades terapêuticas prévias, c deverá objetivar a mais  
breve recuperação, em prazo suficiente para determinar a. imedia-
ta reintegração social da pessoa portadora de sofrimento mental.  

§ 1° - A internação psiquiátrica, nos termos deste artigo,  
deverá ter encaminhamento exclusivo dos serviços de emergências  
psiquiátricas dos prontos-socorros gerais e dos centros de refe-
rência de saúde mental e ocorrer, preferencialmente, em enferma-  
das de saúde mental em hospitais gerais.  

§ 2° - A internação de pessoas  com diagnóstico principal de  
síndrome de dependência alcoólica dar-se-á em leito de clínica  
médica em hospitais e prontos-socorros gerais.  

Art. 10 - A internação psiquiátrica exigirá laudo de médico  
especializado pertencente ao quadro de funcionários dos estabe-
lecimentos citados no § 1° do a rt . 9°.  

Parágrafo único - O laudo mencionado neste artigo deverá  
conter:  

I - descrição minuciosa das condições do paciente que ense-
jem a sua internação;  

II - consentimento expresso do paciente ou de sua família;  
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ffi -  as previsões de tempo mínimo e máximo de duração da  
internação.  

Art. 11 - A internação psiquiátrica de menores de idade e  
aquela que não obtiver o consentimento expresso do internado se-
rá caracterizada pelo médico autor do laudo como internação in-
voluntária.  

Art. 12 - O laudo referido  nos  arts. 10 e 11 será remetido  
pelo estabelecimento que realizar a internação ao representante  

local da autoridade sanitária e do Ministério Público no prazo  
de 24 (vinte e quatro) horas a contar da internação.  

Art. 13 - Em qualquer caso, a autoridade sanitária local e  
o Ministério Público poderão requisitar complementos e informa-
mações do autor do laudo e da direção do estabelecimento, ouvir  
o internado, seus familiares e quem mais julgarem conveniente,  
incluídos outros especialistas autorizados a examinar o interna-
nado, com vistas a oferecerem parecer esexito.  

§ 1° - A autoridade sanitária local mi, supletivamente, a 
regional criará junta técnica revisional de caráter multidisci-
plinar, que procederá à confirmação ou à suspensão da internação 
psiquiátrica involuntária, num prazo de até 72 (setenta e duas) 
horas após sua comunicação obrigatória pelo estabelecimento de 
saúde mental. 

§ 2° - A junta técnica revisional mencionada no parágrafo 
anterior efetuará, a partir do 15° (décimo quinto) dia de inter-
nação, a. revisão técnica. de cada internação psiquiátrica, emi-
tindo, em 24 ('vinte e quatro) horas, latido de confirmação out 
suspensão do regime de tratamento adotado, remetendo cópia ao 
Ministério Público no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Art. 14 - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da regula-
mentação desta lei, os hospitais gerais e psiquiátricos que man-
tiverem pessoas internadas desde a data anterior a sua vigência 
encaminharão à Secretaria de Estado da Saúde a relação dos paci-
entes, juntamente com cópia de toda a documentação de cada um, 
informando se a internação foi voluntária ou involuntária. 

Art. 15 - vetado.  

Art. 16 - Ficam vedados a criação de espaço fisico e o 
funcionamento de serviços especializados em qualquer 
estabelecimento educacional, público ou p rivado, que selam 
destinados a pessoas portadoras dc sofrimento mental c que 
impliquem segregação. 
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Parágrafo único - Deve-se garantir, prioritariamente, o  
acesso das pessoas portadoras de sofrimento mental à educação em  
classes comuns, em qualquer faixa etária, com a assistência e o  
apoio integrados dos seniços de saúde e de educação.  

Art. 17 - Os hospitais psiquiátricos e similares, no prazo  
de 5 (cinco) anos contados da publicação desta lei, serão reava-
liados, para se aferir sua adequação ao modelo de assistência  
instituído por esta lei, como requisito para a renovação do al- 
rá de funcionamento, sem prejuízo de vistorias e outros procedi-
mentos legais de rotina.  

Ari. 18 - Os conselhos estadual e municipais de saúde bem  
como as instâncias de fisca lização, controle e execução dos ser-
viços públicos de saúde deverão atuar solidariamente pela rein-
serção social das pessoas po rtadoras de sofrimento mental inter-
nadas em estabelecimentos psiquiátricos ou deles desinternadas,  
tomando as providências cabíveis nas hipóteses de abandono, iso-
lamento ou marginalização.  

Art. 19 - Aos pacientes que perderam o vínculo com o grupo  
familiar e se encontram cm situação de desamparo social, o poder  
público providenciará a atenção integral de suas necessidades,  
visando, por meio de políticas sociais intersetoriais, à sua in-
tegração social.  

§ 1° - As políticas sociais intersetoriais a serem adotadas  
deverão propiciar a desinstitucionalização de todos os pacientes  
referidos no "caput" deste artigo no prazo de 3 (três) anos após  
a publicação desta lei, por meio, especialmente, de:  

I - criação de lares abrigados ou similares, fora dos limi-
tes fisicos do hospital psiquiátrico;  

II - reinserção na família de origem pelo restabelecimento  
dos vínculos familiares;  

III - adoção por famí lias que demonstrem interesse e tenham  
condições econômicas e afetivas de se tornarem famílias substi-
titutas.  

§ 2° - As políticas sociais intcrsctoriais adotadas deverão 
criar condições para a autonomia social e econômica dos pacien-
tes referidos no "caput" deste artigo, por meio, especialmente,  
de:  

I -  regularização da sua situação previdenciaria, assesso- 
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rando -os na administração de seus bens; 

II - Vetado. 

ffi - facilitação de sua inserção no processo produtivo 
formal ou cooperativo, proibindo-se qualquer forma de discrimi-
nação ou desvalorização do trabalho; 

IV  - inserção no processo educacional do sistema de ensino; 

V - atenção integral à saúde . 

Art. 20 - Compete às instâncias de fiscalização, controle e 
avaliação dos serviços públicos de saúde proceder a vistoria, no 
mínimo, anual dos estabelecimentos de saúde mental, tomando as 
providências cabíveis nos casos de inegularidadés apuradas. 

Art. 21 - Os conselhos estadual e municipais de saúde cons-
tituirão comissões de reforma psiquiátrica no âmbito das seere-
tailas estadual e municipais de saúde, com vistas ao acompanha-
mento das medidas de implantação do modelo de atenção à saúde 
mental previsto nesta lei, bem como do processo de desativação 
gradual dos atuais hospitais psiquiátricos existentes no Estado. 

Parágrafo único - As comissões de reforma psiquiátrica se-
rão compostas por representantes dos trabalhadores da área dc 
saúde mental, autoridades sanitárias, prestadores e usuários dos 
serviços, familiares de pacientes, representantes da. Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - e da comunidade cien-
tífica. 

Art. 22 - Os poderes públicos estadual e municipais, em 
sua esfera de atuação, disporão de 1 (um) ano contado a partir 
da publicação desta lei, para passar a executar o planejamento e 
o cronograma de implantação dos novos recursos técnicos de aten-
dimento apresentados pelas comissões de reforma psiquiátrica e 
aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

Art. 23 - A implantação do modelo alternativo de atenção à 
saúde mental de que trata esta lei dar-se-á por meio da reorien-
tação progressiva dos investimentos financeiros, orçamentários e 
programáticos utilizados para a manutenção da assistência psi- 
quiátrica centrada em leitos psiquiátricos e instituições fecha- 
das. 

Art. 24 - O poder público destinará verba orçamentária para 
campanhas dc divulgação c dc informação periádica dc esclareci-
mento dos pressupostos da refõrma psiquiátrica de que trata esta 
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lei, em todos os meios de comunicação. 

Art. 25 - Os serviços públicos de saúde deverão identificar 
e controlar as condições ambientais e organizacionais relaciona-
das com a ocorrência de sofrimento mental nos locais de traba-
iho, especialmente mediante ações referentes á vigilância sani-
tária e epidemiológica. 

Art. 26 - Todo estabelecimento de saúde deverá afixar esta 
lei em lugar de destaque e visível aos usuários dos serviços. 

Art. 27 - O cumprimento desta lei cabe a todos os estabele-
cimentos públicos ou privados, bem como aos profissionais que 
exerçam atividade autônoma que se caracte rize pelo tratamento de 
pessoas portadoras de sofrimento mental, ou àqueles que, de al-
guma forma, estejam ligados à sua prevenção e ao tratamento ou à 
reabilitação dessas pessoas. 

Art. 28 - O deseumprimento desta lei, consideradas a gravi-
dade da infração e a natureza juridica do infrator, sujeitará os 
profissionais e os estabelecimentos de saúde às seguintes pena-
lidades;  sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Fede-
ral n° 6.437, dc 20 dc agosto dc 1977: 

I - advertência; 

II - inquérito administrativo; 

III - suspensão do pagamento dos serviços prestados; 

TV - aplicação de multas no valor de 1 ( um) a 100 (cem) sa-
lários min imos; 

V - cassação da licença e do alvará de funcionamento. 

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 30 - Esta Iei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da liberdade, em Belo  Horizonte,  aos 18 de 
janeiro de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 11.804, de 18 de janeiro de 1995  

Toma obrigatório o uso do copo descartável em  
estabelecimentos comerciais que vendem bebidas.  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,  
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte  Lei: 

Art. 1° - Ficam os bares, restaurantes e estabelecimentos  
congêneres obrigados a servir bebidas em copo descartável.  

§ 1° - Na impossibilidade do uso do copo descartável, os  
estabelecimentos ficam obrigados a lavar os copos de vidro com  
sanitizantes que atendam às especificações minimas exigidas pelo  
órgão sanitário competente.  

§ 2° - Os estabelecimentos comerciais a que se refere o  
"caput" deste artigo devem ser devidamente licenciados pela au-
totidade competente, após prévia inspeção.  

§ 3° - A obrigação prevista no "caput" deste artigo esten-
de-se ao comércio ambulante dc bebidas.  

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o  
estabelecimento comercial às seguintes penalidades:  

I - advertencia;  

II - multa;  

III -  interdição do estabelecimento;  

IV - cancelamento da licença ou do alvará de funcionamento. 

Art. 3° - O disposto no artigo anterior aplica-se, no que  
couber, ao comércio ambulante de bebidas.  

Art. 4° - As penalidades previstas no a rt. 2° serão apli-
cadas pelo órgão de fiscalização sanitária competente.  

Art. 5° - O Poder Executivo reg lamentará esta Lei no prazo  
de 1.20 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.  

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.  

~ 
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos  18 de 
janeiro de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 11.829, de 14 de junho de 1995 

Dispõe sobre o ressarcimento ao poder público 
de despesas decorrentes de atendimento pres-
tado, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
- SUS -, a beneficiário de plano de saúde, 
seguro-saúde ou outra modalidade de medicina 
de grupo. 

#(A Lei 11.983/95 acrescenta um artigo.7"  
	à Lei 11829, renumerando-se os demais) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1` - Ficam as  entidades mantenedoras de plano de 
saúde, seguro-saúde ou outra modalidade de medicina de grupo 
obrigadas a ressarcir ao poder público as  despesas  decorrentes 
dos serviços de atendimento médico, hospitalar ou ambulatorial 
prestados a sous beneficiários pelas unidades públicas das  
administrações direta e indireta integrantes do Sistema i Tnico de  

Saúde - SUS.  

Parágrafo único - O valor do ressarcimento corresponderá ao  
fixado pelos órgãos federais reguladores do seguro-saúde e das  
demais modalidades de medicina de grupo.  

#(Parágrafo revogado pelo art. 13 da Lei 11.983/95)  

Art. 2` - As unidades prestadoras do atendimento médico,  
hospitalar ou ambulatorial emitirão fatura dos se rviços  
realizados, na qual deve constar a completa identificação do  
paciente e sua assinatura ou a de seu representante.  

Parágrafo único - A fatura referida no "caput" será enca-  
encaminhada à entidade responsável pelo ressarcimento:  

I - por meio das secretarias dc saúdc do Estado ou dos  
municípios, quando se tratar de  unidade  de saúde da  
administração direta;  

II - diretamente, quando se tratar de unidade de saúde da  
administração indireta;  

III - por meio de autoridade pública que firmou o convênio • 
nu o contrato de credenciamento da unidade de saúde com o SUS,  
quando o atendimento for prestado por unidade de saúde da rede  
privada.  
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Art. 3° - No atendimento prestado pelas unidades integran- 
tes do SUS, não se fará distinção entre beneficiário ou não de  
plano de saúde, de seguro-saúde ou modalidade congênere. 

Art. 4° - As unidades da rede pública de que trata esta Lei  
poderão integrar a reide credenciada. das administradoras de  
plano de saúde, de seguro-saúde ou modalidade congênere com 
atuação no Estado.  

Art. 5° - A iniciativa privada poderá participar do SUS nos  
termos da Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro de 1.990.  

Art. 6° - A receita gerada no âmbito do SUS pelo reembolso  
de despesas previsto nesta Lei será considerada recurso de  
outras fontes, para o financiamento do sistema, conforme dispõe  
a Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e terá gestão  
própria nas entidades da administração indireta.  

Parágrafo único - As unidades da rede pública de saúde, na  
contabilização da receita prevista nesta Lei, obedecerão ao  
disposto no art. 93 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de  
1964, bem como ao previsto na lei orçamentária anual.  

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.  

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.  

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de  
junho de 1995.  

Eduardo Azeredo - Governador do Estado  
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Lei 11.868, de 28 de julho de 1995 

Dispõe sobre a prevenção e o tratamento do 
câncer de mama e do câncer ginecológico. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seios rep resentantes, 
decretou e eu, em seu rios ie, sanciono a seguinte Léi: 

Art. 1° - O Estado manterá, observada sua competência no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, as condições necessá-
rias para a realização do diagnóstico precoce e do tratamento do 
câncer de mama e do câncer ginecológico. 

Art. 2° - O Estado assegurará, com base no disposto no 
artigo 1 0  desta Lei: 

I - tratamento cirúrgico curativo a paciente submetida a 
mastectomia ou a outra cirurgia mutilantc; 

II - acompanhamento psicológico e fisioterápico e as-
sistência social a todas as pacientes; 

III - a realização de ações preventivas, que compreendem: 

a) exames preventivos de rotina, exames laboratoriais e 
exames complementares; 

b) práticas que garantam educação continuada, treinamento 
de profissionais de saúde e de multiplicadores leigos; 

c) confecção e distribuição de impressos educativos. 

Parágrafo único - À paciente comprovadamente carente será 
assegurado, ainda, o tratamento medicamentoso. 

Art. 3° - Para cumprir o disposto nesta Lei, o Estado 
estabelecerá as  medidas necessárias para que o atendimento seja 
prestado, prioritariamente, em unidades integrantes do SUS na 
data de publicação desta Lei. 

Art . 4° - As unidades de .saúde e os laboratórios de anato-
mia responsáveis pelo diagnóstico e pelo tratamento enviarão ao 
órgão estadual competente os dados necessários ao controle epi-
demiológico dos casos atendidos. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
comerão por conta de: 
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I - recursos orçamentários da Secretaria de Estado da 
Saúde; 

II - recursos transferidos por meio de convênios celebra-
dos com órgãos federais, destinados a programas de assistência. à 
saúde da mulher; 

M - doações e legados de pessoas fisicas e juridicas, 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

IV - outras fontes. 

Art. 6° - Esta Lei será regulamentada no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da. Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de 
julho dc 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 11.983, de 14 de novembro de 1995 

Institui o Fundo Estadual de Saúde - FES - e 
dá outras providências.  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,  
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituído o Fundo Estadual de Saúde - FES -, 
que tem por objetivo criar condições financeiras e de  
administração de recursos destinados ao desenvolvimento das  
ações e serviços de saúde, executados ou coordenados pela  
Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito do Sistema Único de  
Saúde - SUS-MG.  

Art. 2° - Poderão ser beneficiários de operações com  
recursos do Fundo:  

1 - órgãos e entidades públicas federais, estaduais e  
municipais, responsáveis pela execução das ações e serviços de  
saúde no Estado;  

II - pessoas fisicas c entidades p rivadas, contratadas ou  
conveniadas, na forma da lei, para a execução de ações ou  
prestação de serviços ao SUS-MG;  

III - municípios do Estado e fundos municipais de saúde;  
IV - consórcios intermunicipais de saúde;  
V - pacientes que necessitem de assistência não incluída . 

nos sistemas de pagamento ambulatorial e hospitalar do SUS.  

Art. 3°  - Constituem recursos do Fundo:  

I - dotações consignadas no orçamento  
créditos adicionais;  

II - recursos provenientes do Fundo Naci 

do Estado e em  

onal de Saúde - FNS  

Ill - transferências oriundas do orçamento da seguridade  
social;  

IV - receitas  decorrentes de contratos, convênios, acordos  
e ajustes;  

V - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe  
venham a ser destinados;  

VI - recursos provenientes de  multas decorrentes de  
condenação civil ou de imposição de penalidade administrativa  
prevista em lei;  

VII - resultados das aplicações financeiras• das  
disponibilidades temporárias;  

VIII - recursos de qualquer origem, desde que não onerem o  

~ 

68  



~ 

~ 

~ 

Fundo.  

Parágrafo único - O Fundo, por intermédio de sua gestora,  
poderá manter conta no Banco do Brasil S.A. para a movimentação  
de recursos provenientes do Governo Federal.  

Art. 4° - O FES, de natureza e individuação contábeis, terá  
prazo de duração indeterminado, e seus recursos serão  
utilizados:  

I - na forma de transferências ou repasses aos  
beneficiários, para atender a despesas de custeio e de capital  
relativas ao desenvolvimento de ações, atividades e serviços  
estabelecidos no SUS;  

II - como pagamento aos beneficiários indicados no inciso  
II do artigo 2° desta Lei por ações executadas ou serviços  
prestados ao SUS;  

III - para a execução de projetos, programas e atividades  
previstos no SUS, sob a coordenação da Secretaria de Estado  da 
Saúde.  

Art. 5° - As condições de transferência ou repasse de  
recursos e dc pagamentos, bem como os requisitos e condições a  
serem exigidos dos beneficiários obedecerão ás disposições  
legais estabelecidas para o funcionamento do SUS, inclusive no  
que concerne às deliberações e à fiscalização do Conselho  
Estadual de Saúde - CES.  

Parágrafo único - A transferência de recursos referentes a  
programas de ações de saúde coletiva, de operações da rede  
assistencial e de capacitação de recursos humanos, em. nível  
municipal, poderá ser realizada por meio de repasses diretos e  
automáticos aos fundos municipais de saúde, desde que cumpridos  
os requisitos do artigo 4° da Lei Federal n° 8.142, de 28 de  
dezembro de 1990.  

Art. 60  - C) Fundo terá como gestora a Secretaria de Estado  
da Saúde, com as atribuições previstas no artigo 4°, I, da Lei  
Complementar n° 27, de 1.8 de j aneiro de 1993, com a redação dada  
pela Lei Complementar n° 36, de 18 de j aneiro de 1995, e na  
legislação federal pertinente, observado também o disposto no  
parágrafo único do artigo 3 0  desta Lei . 

§ 1' - A gestora poderá celebrar convênios ou contratos em  
nome do Fundo, com vistas à utilização de seus recursos,  
conforme previsto nos incisos I e II  do artigo 4° desta Lei.  

§ 2° - A gestora se obriga a apresentar relatórios  

69  



E 

específicos à Secretaria de Estado da. Fazenda, na forma em que 
forem solicitados. 

Art. 7° - O agente financeiro do Fundo será o B anco do 
Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -. com  as atribuições 
definidas no artigo 4°, II, da Lei Complementar n° 27, de 18 de 
janeiro de 1993, com a redação dada pela Lei Complementar n° 36, 
de 

 
18 de janeiro de 1995. 

§ I ° - A remuneração do agente financeiro será fixada pelo 
Grupo Coordenador, observadas as normas do SUS e as diretrizes 
do CES. 

r - C) agente financeiro se obriga a apresentar à gestora 
e à Secretaria de Estado da Fazenda relatórios específicos na 
forma em que forem so licitados. 

Art. 8° - O Grupo Coordenador será integrado por: 

I - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da 
Saúde; 

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral; 

III - I (um) representante da Secretaria de Estado da 
Fazenda; 

IV - 1 (um) representante do BEMGE; 
V - 1 (um) representante da. Comissão de Saúde e Ação Social 

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - As deliberações do Grupo Coordenador 
relativas às atribuições definidas no artigo 4°, III, da Lei 
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993 ;  deverão observar 
as diretrizes e orientações específicas do CES. 

Art. 9° - Compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 

I - a supervisão financeira da gestora e do agente 
financeiro, especialmente no que se refere à elaboração da 
proposta orçamentária anual do Fundo e do cronograma financeiro 
da receita e da despesa; 

II - a definição sobre a aplicação das disponibilidades 
transitórias de caixa, nos termos do artigo 6° da Lei 
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, cor a redação dada 
pela Lei Complementar n° 36, do  18 de janeiro de 1995; 

IIi - a análise da prestação de contas e dos demonstrativos 
financeiros do Fundo, sem prejuízo da análise a cargo do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão 

i- 
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ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e 
nas normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do 
Fundo. 

Art. 12 - No exercício de 1995, as despesas do Fundo 
correrão à conta das atividades 1321.13754284.148, 
1321.13754284.219, 1321.13754284.221 e 1321.13752174.266 do 
orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, de que trata a Lei 
n° 11.803,, de 18 de janeiro de 1995. 

Art. 13 - mica revogado o parágrafo único do artigo  1° da 
Lei n° 11.829, de 14 de junho de 1995. 

Art. 14 - Fica acrescido à Lei n° 11.829, de 14 de junho de 
1995, o seguinte artigo 7°, renumerando-se os artigos 
subsequentes: 

"Art. 7° - Esta T,ei será regulamentada pelo Poder Executivo 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias.". 

Art. 1 . 5 - Esta Lei entra cm vigor na data dc sua 
publicação. 

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada. no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de 
novembro de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.075, de 11 de janeiro de 1996 

Acrescenta dispositivos à Lei n. 11.553, de 3 de 
agosto de 1994, que dispõe sobre a ação do Es-
tado com vistas ao favorecimento da realização 
de transplantes. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, s anciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Ficam acrescentados ao artigo 2° da Lei n. 
11.553, de 3 de agosto de 1994, os seguintes dispositivos: 

"Art. 2° 	- 
VlII - oferecer, no ato da requisição, ao requerente de 

Carteira de Identidade ou de Carteira Nacional de Habilitação, 
maior de idade e capaz, fortnuláto autorizativo de doação de ór-
gãos, assim coro requerimento de inclusão da expressão "doador 
de órgãos" no documento ;  nos termos da legislação vigente; 

LX - oferecer ao servidor público, no ato de sua posse, 
formulário autorizativo de doação de órgãos e dc inclusão da ex-
pressão "doador de órgãos" em sua ca rteira funcional. 

§ 1° - É facultativa a. assinatura dos formulários e do re-
querimento a que se referem os incisos VI II  e IX, não podendo a 
sua recusa acarretar prejuízo algum ao servidor público ou ao 
requerente da carteira de habilitação. 

§ 2° - Caso a disposição para. doação de órgãos seja, a 
qualquer tempo, alterada, os documentos de que tratam os incisos 
VIII e IX serão imediata e gratuitamente substituídos." 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de 
janeiro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 

r 
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Lei 12.080, de 12 de janeiro de 1996 

Obriga o Estado a adotar medidas de  prevenção  da 
cárie, da doença periodontal e do câncer bucal 
e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Estado obrigado a adotar medidas de pre-
venção da cárie, da doença pe riodontal e do câncer bucal. 

Parágrafo único - As medidas de prevenção de que trata o 
"caput" deste artigo serão adotadas em creches, asilos, estabe-
lecimentos de ensino e demais órgãos públicos, observadas as 
especificidades de cada doença. 

Art. 2' - As medidas de prevenção da cárie e da doença pe-
riodontal  a que se refere esta T.ei consistem no incentivo à: 

I - evidenciação da placa bacteriana; 
II - utilização de corretas técnicas dc hìgicnização bucal; 
III - aplicação periódica de flúor; 
IV - fluoretação da água destinada ao consumo; 
V - aplicação de selante em dente hígido, quando houver  in-

dicação; 
VI - utilização de dieta alimentar adequada. 

Art. 3° - O Estado assegurará, obse rvada. a sua. competência 
no âmbito do Sistema i Tnico de Saúde - SUS  -, a execução das se- 
guintes ações, necessárias para o diagnóstico precoce e para o 
tratamento do câncer bucal: 

I - treinamento de profissionais; 
II - realização de biópsia, exame de mucosa e outros; 
lll - tratamento cirúrgico, radioterápico e quïmioterápico 

da doença; 
IV - tratamento cirúrgico reparador em paciente submetido a 

cirurgia mutilante; 
V - acompanhamento psicológico ou psiquiátrico de paciente 

em tratamento, quando indicado pelo profissional assistente; 
VI - reabilitação, por meio de prótese, das estruturas da 

face perdidas. 

§ 1° - Para o diagnóstico e o tratamento a que se refere 
este artigo, utilizar-se-ão, prioritariamente, laboratórios, 
centros de referência e outras unidades  de  saúde existentes na 
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data da publicação desta Lei. 

§ 2° - A unidade de saúde responsável pelo diagnóstico do 
câncer bucal notificará o órgão competente, com vistas ao dimen-
sionamento dos indices de morbidade e de morta lidade relativos à 
doença. 

Art . 4° - (Vetado). 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta de: 

1- recursos orçamentários das Secretarias de Estado da 
Saúde e da Educação; 

II - doações e legados de pessoas fisicas ou jurídicas, pú-
blicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

lII - outras  fontes. 

Arl. 6' - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prato 
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 8° - Revogam -se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de 
janeiro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 

74 



r  
i 

Lei 12.296, de 13 de setembro de 1996  

Institui a Campanha Estadual de  
Prevenção da Síndrome de  
Imunodeficiencia Adquirida - AIDS  
- e das Demais Doenças Sexualmente  
Transmissíveis. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes,  
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1 0  - Fica instituída a Campanha Estadual de Prevenção  
da Sindronie de Irnunodeficiência Adquirida - AIDS - e das Demais  
Doenças Sexualmente Transmissíveis, a ser desenvolvida nos  
estabelecimentos públicos de ensino e de saúde, nas repartições  
públicas, nas penitenciárias e em locais indicados pelas  
autoridades sanitárias competentes.  

Parágrafo único - A campanha de que trata esta T,ei será  
realizada prioritariamente em regiões ou localidades  
consideradas de maior risco.  

Art. 2° - Serão abordados, no decorrer da campanha, os  
seguintes temas referentes à AIDS e às demais doenças  
sexualmente transmissíveis:  

I - sinais e sintomas;  
II - agente causador;  
III - formas de Transmissão;  
IV - medidas de prevenção;  
V - aspectos históricos, sociais, culturais e legais.  

Parágrafo único - O desenvolvimento dos temas enumerados  
neste artigo será orientado no sentido de combater a  
discriminação ao portador do  vírus  da AIDS.  

Art. 3° - A campanha constará de:  
I - promoção de palestras e debates;  
II - divulgação educativa por meio da imprensa;  
III - divulgação educativa na contracapa dos livros  

didáticos indicados para alunos do 1° e 2° graus;  
IV - confecção e distribuição de impressos relacionados com  

o objetivo da campanha;  
V - exibição de filmes, realização de debates e  

apresentação dc depoimentos;  
VI - estimulo ao uso de preserva tivos e materiais  

~ 
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descartáveis indispensáveis à prevenção; 
VII - orientação às famílias de pessoas contaminadas; 
VIII - orientação às gestantes portadoras do vírus da AIDS 

e de outras doenças Sexualmente transmissíveis. 

Art. 4° - Com a atribuição de definir os parâmetros para 
implementação das medidas definidas nesta Lei, será criada 
comissão multidisciplinar de trabalho constituída por: 

I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Saúde; 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Educação; 
lll - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado do 

Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
IV - 4 (quatro) representantes de entidades que amam na 

prevenção e no tratamento da AIDS e das demais doenças 
sexualmente transmissíveis, legalmente constituídas e 
reconhecidas pela Secretaria de Estado da Saúde. 

Art. 5° - Cabe ao Estado, no âmbito de sua competência no 
Sistema Único de Saúde - SUS: 

I - criar, nos municípios onde existam diretorias regionais 
de saúde, centros de  referenda  destinados à implementação de 
medidas profilática e diagnósticas para o controle das doenças 
de que trata esta Lei; 

II - promover intercâmbio com entidades não governamentais 
prestadoras de serviço aos portadores das doenças de que trata 
esta Lei; 

III - encaminhar os familiares dos portadores do vírus da 
AIDS aos centros diagnósticos e prestar-lhes acompanhamento; 

PJ - encaminhar as gestantes portadoras do vírus da AIDS 
aos serviços de pré-natal e aos hospitais, para assistência ao 
parto; 

V- encaminhar os filhos recém-nascidos de mães portadoras 
do vírus da AIDS para atendimento especializado. 

Art. 6° - Fica instituído o dia 1° de dezembro como Dia 
Estadual de Prevenção da AIDS. 

Parágrafo único - Nessa data, as repartições públicas 
promoverão eventos voltados para a conscientização sobre a  AIDS.  
e as demais doenças sexualmente transmissíveis. 

Art. 7° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta de: 

I - recursos orçamentários das Secretarias que integram a 
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comissão multidisciplinar de trabalho; 
II - transferências de recursos federais destinados a 

programas de controle de doenças sexualmente transmissíveis e a 
programas específicos para a prevenção e tratamento da AIDS; 

III - doações e legados de pessoas fisicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

IV - outras fontes. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 120 (cento e vinte)  dias contados da data de sua publicação. 

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de 
setembro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.306, de 23 de setembro de 1996 

Acrescenta dispositivos à Lei n° 
11.553, de 3 de agosto de 1994, 
que dispõe sobre a ação do Estado 
com vistas ao favorecimento da 
realização de transplantes. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" - Fica acrescentado á Lei n" 11.553, de 3 agosto de 
1994, alterada pela Lei n° 12.075, de 11 de janeiro de 1996, o 
seguinte artigo 3°, renumerando-se os demais: 

"Art. 3° - As escolas de 1° e 2° graus da rede pública 
estadual promoverão campanha anual de informação sobre a doação 
de úrgãos. 

§ 1" - A campanha a que se refere este ar tigo terá a 
duração de uma semana. 

§ 2° - A campanha contará com a participação do MG 
Transplantes, bem como de médicos e especialistas que proferirão 
palestras sobre doaçáo de có rnea, coração, ligado, rim, sangue e 
outros órgãos, tecidos e substâncias humanas." 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada  no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de 
setembro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.370, de 4 de dezembro de 1996 

Estabelece noturnas  para a 
comercialização de solvente e de 
produto que contenha essa . 

substância,  

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° ->± proibida a venda ou a entrega, a qualquer 
título, a menor de 18 (dezoito) anos, de éter sulfúrico, 
benzina, toluene, clorofórmio ou outro solvente volátil, bem 
como de produto que contenha qualquer dessas substâncias. 

Art. 2° - Para a comercialização, no atacado ou no varejo, 
de substância ou produto referido no artigo anterior, é 
obrigatória a emissão de formulário numerado que contenha, pelo 
menos: 

I - a data e o número da nota fiscal referente à. venda, 
quando legalmente exigida; 

II - o nome, o endereço e o número de insc rição no CGC, se 
pessoa jurídica, ou no CPF, se pessoa fisiaa, do vendedor e do 
comprador; 

>II - o nome, a forma de apresentação e a quantidade do 
produto comercializado; 

IV - a assinatura do comprador ou de seu representante, se 
pessoa. jurídica; 

§ 1° - O formulário será emitido em, no minimo, 2 (duas)  
vias, sendo uma destinada ao vendedor e a outra, ao órgão  

fiscalizador competente.  

§ 2° - As vias do vendedor, mesmo as inutilizadas, ficarão  
à disposição da fiscalização pelo periodo de 2 (dois) anos.  

Art. 3° - Nas embalagens das substâncias e dos produtos de  
que trata esta Lei, será impresso o seguinte alerta: "Venda  
proibida a menores de 18 (dezoito) anos. A inalação deste  
produto pode levar à morte".  

Art . 4° - O descump imento do disposto nesta Lei sujeita o  
vendedor a advertência do órgão fiscalizador.  

Parágrafo único - Em caso dc reincidcncia, ao infrator  
serão aplicadas, sucessivamente, as  seguintes penalidades:  
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I - multa no valor correspondente a 500 (quinhentas) 
Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -; 

II - suspensão, pelo período de 30 (trinta) dias, de sua 
inscrição estadual; 

ISI - cancelamento de sua  inscrição  estadual. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 30 (trinta) dias. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a 
data de sua publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de 
dezembro de 1996. 

Eduardo Aceredu - Governador du Estado 
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Lei 12.504, de 30 de maio de 1997 

Assegura o oferecimento gratuito, 
pelo Estado, do exame para 
diagnóstico da. deficiência de 
alfa-l-antitripsina e dá outras 
providências. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou, e eu, em seu nome, nos termos do § 8° do a rt. 70 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° - O Estado oferecerá gratuitamente a realização do 
exame para diagnóstico da deficiência de alfa-l-antitripsina em 
recém-nascidos. 

Parágrafo único - A colheita do sangue para a realização do e-
xame será efetuada simultaneamente à do material para a rea-
realização da triagem metabólica para diagnóstico da fc-
nilcetonúria e do hipotireoidismo congênito - "exame do pezi-
nho" -, de que trata a Lei n° 11.619, de 4 de outubro de 1994. 

Art. 2° - O Poder Executivo divulgará informações sobre a 
importância, a tõrma e os locais de realização do exame de que 
trata esta lei e sobre os procedimentos a serem adotados no 
acompanhamento de portadores da deficiência de alfa-1-
antitripsina. 

Parágrafo único - Para a execução do disposto no "caput" 
deste artigo, poderá ser c riado, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS -, o Centro de Referência de Deficiência de Alfa-1-
antitripsina. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias contados a  partir  da data de sua 
publicação. 

Art. 4" - As despesas com a execução desta lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6' - Revogam-se as disposições cm contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de maio 
de 1997. 

Deputado Romeu Queiroz - Presidente da ALMG 
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Lei 12.587, de 22 de julho de 1997 

Disciplina a administração de medicamento 
a aluno nas escolas públicas estaduais e dá 
outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - A administração de medicamento a aluno, nas 
escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio, fica 
condicionada à autorização do responsável ou, nos casos 
legalmente exigidos, á apresentação de receita médica. 

Art. 2° - Para orientar o atendimento médico, as escolas da 
rede pública estadual de ensino fundamental e médio manterão 
ficha com as  seguintes  informações sobre o aluno: 

I - doenças das quais é portador; 
TI - medicamentos de que faz uso constante; 
lII - medicamentos que lhe podem ser ministrados na escola; 
IV - medicamentos ou substancias que não lhe podem ser 

ministrados cm  virtude de incompatibilidade; 
V - unidade de saúde a que deve, preferencialmente, ser 

encaminhado, em caso de urgência ou emergência; 
VI - outras informações de interesse médico. 
§ 1° - O responsável pelo aluno fornecerá as  informações 

necessárias ao preenchimento da ficha, no prazo determinado pela . 
escola. 

§ 2° - Na impossibilidade de encaminhamento do aluno à 
unidade indicada por seu responsável, o atendimento de urgência 
se fará na unidade do Sistema Unieo de Saúde -SUS - indicada 
pela escola. 

§ 3° - A ficha de que trata este artigo acompanhará o 
aluno, quando necessário seu encaminhamento a serviço de 
urgência ou emergência. 

Art. 3° - A inobserváncia do disposto nesta Lei implica 
sanção administrativa na forma definida em decreto. 

Art . 4° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições cm contrário. 
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Dada no Palácio da Uberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de 
julho de 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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