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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG – busca aprimorar-se, 

permanentemente, em uma de suas funções essenciais: a de elaborar, atualizar e aperfeiçoar 

as leis que regem a vida dos mineiros. Essa tarefa implica produzir leis que, primordialmente, 

respondam aos anseios que lhe deram origem, trazendo resultados positivos para o Estado 

e a sociedade.

Mas uma boa lei deve conter outros componentes, como a harmonização com o 

ordenamento jurídico, a clareza, a participação dos diversos segmentos sociais em seu 

processo de elaboração – prática já inteiramente incorporada pelo Parlamento estadual – e 

a facilidade de acesso pelo conjunto da sociedade. A lei não pode ser objeto de domínio 

apenas dos legisladores e dos operadores do Direito.

A plena acessibilidade ao conteúdo das normas jurídicas estaduais é a essência do 

projeto “A Lei a Serviço do Cidadão”, que integra o Direcionamento Estratégico da ALMG 

para o período 2010-2020 e figura entre as prioridades estabelecidas pela Casa para o 

biênio 2011-2012.

Esta publicação, minuciosa coletânea das leis estaduais sobre saúde pública, é um dos 

resultados do projeto e uma das ações práticas do Direcionamento Estratégico definidas para 

o biênio. Ela constitui valiosa contribuição para pesquisadores, profissionais da área e todas 

as pessoas que necessitem de informações precisas e de uma fonte segura sobre o tema.

É oportuno lembrar que a ALMG oferece, por meio da área de Documentação e 

Informação e de sua página na internet, instrumentos de consulta a toda a legislação 

do Estado e a todas as matérias em tramitação na Casa, como forma de possibilitar o 

acompanhamento da elaboração e da implementação das leis, de exercitar a transparência 

e de estimular a contribuição da sociedade na atividade parlamentar.

Essa transparência e a presente coletânea sobre as leis referentes à saúde pública 

sintonizam-se com uma série de outros projetos em andamento no Legislativo Estadual, 

orientados pelo propósito maior de cumprir suas atribuições constitucionais e de contribuir 

para melhorar a vida de todos os mineiros.

Deputado Dinis Pinheiro

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

APRESENTAÇÃO
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A presente iniciativa é fruto de uma preocupação das mais importantes: a de levar ao 

conhecimento público um trabalho legislativo orientado, sobretudo, pelas demandas mais 

urgentes e dramáticas acerca do sistema de saúde de Minas Gerais. Em grande medida, 

essas demandas refletem não apenas a realidade mineira, mas também as dificuldades 

nacionais. Tal convicção parte do indicativo, amplamente aceito, de que Minas é a cara do 

Brasil, tendo em seu território realidades socioeconômicas as mais diversas. Assim como no 

Brasil, de modo geral, no nosso Estado há atividades industriais, tecnológicas, científicas, 

administrativas, culturais e educacionais bastante desenvolvidas, mas essas atividades 

convivem com grandes problemas estruturais e com realidades sociais ultrajantes. Esse 

desequilíbrio se reflete no sistema de saúde de todo o Estado, em que desemboca tanto 

o cidadão vítima da falta de assistência básica, quanto aquele submetido às pressões e 

doenças típicas das sociedades industriais, altamente urbanizadas. Todo um elenco de 

moléstias aflige os mineiros. Um igual número de problemas e dificuldades flagela a saúde 

em Minas Gerais.

A grandeza de nossas dificuldades, no setor de saúde pública, cuja magnitude vê-

se potencializada pelos estreitos limites dos recursos disponíveis para sua resolução, há 

muito pouco tempo passou a ser considerada uma questão de Estado. O Ministério da 

Saúde foi criado somente em 1953, por meio de uma lei que estabelecia apenas sua 

configuração burocrática, com atribuições muito limitadas e com um orçamento muito 

modesto. Basta dizer que se dedicava, quase que exclusivamente, a monitoramento de 

endemias, promoção de treinamentos, discussões, controle, levantamento de estatísticas 

e fiscalização de atividades sanitárias. Os programas de atenção à saúde eram raros. Assim 

permaneceu durante décadas. 

Pode-se dizer que o início da institucionalização das políticas públicas voltadas 

para a saúde, no Brasil, deu-se somente em 1966, com a criação do Instituto Nacional 

de Previdência Social – INPS. Nesse início, ainda se misturava saúde com previdência, 

distinção que só foi levada efetivamente a termo muito recentemente. Outras iniciativas se 

seguiram. Em 1974, criou-se o Ministério da Previdência e Assistência Social; e, em 1975, 

o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – Inamps. Apesar de bem 

intencionadas, todas essas medidas padeciam de um problema comum: preconizavam um 

modelo excludente de assistência médica. A grande massa da população era considerada 

indigente. Atendê-la era um ato de caridade, além de ser facultativo; não era, portanto, 

uma obrigação do Estado. O Sistema era ainda meramente hospitalocêntrico, sem qualquer 

vínculo com a prevenção.

Foi na Constituinte, que gerou a Constituição de 1988, que essa triste história começou 

a mudar. Naquela ocasião, exercia meu segundo mandato de Deputado Federal. Fui, então, 

indicado para ser o relator da Subcomissão de Saúde, Seguridade  e Meio Ambiente da 

Constituinte. No mandato anterior, havia ocupado a Presidência da Comissão de Saúde, 

da Câmara dos Deputados, quando pude enfrentar as mais diversas questões relativas 

P R E F Á C I O
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ao tema. O foco de minha atuação era inequívoco: proporcionar saúde à totalidade da 

população brasileira, fazendo disso uma política pública de alcance nacional. A resultante 

desse esforço atende por uma sigla: Sistema Único de Saúde – SUS. Pela primeira vez na 

história deste País, a atenção à saúde passou a ser um direito do cidadão brasileiro, a ser 

exercido em todo o território nacional. E o mais importante: a criação do SUS representa, 

sem sombra de dúvidas, a maior política pública de inclusão social da história deste País. 

Sem qualquer distinção entre pessoas, seja de que natureza for, o SUS está ao alcance de 

todos os cidadãos brasileiros: mesmo longe do ideal, não há exclusão de espécie alguma.

O direito estava garantido, mas não seu exercício, pois sua efetividade dependia de 

recursos, de programas, de políticas públicas concertadas e compreensivas, portanto 

dependia de orçamento público. A Constituição definiu o SUS como política de saúde para 

o País, porém não detalhou seu financiamento. Novas lutas se seguiram: a aprovação da 

Lei nº 8.080, de 1990, a operacionalização do Fundo Nacional de Saúde, o planejamento e 

a descentralização das ações e serviços de saúde, a superação de gargalos, o afastamento 

dos entraves burocráticos, o desenvolvimento de uma nova cultura, enfim, o exercício de 

boas práticas e da efetiva cidadania, no âmbito da saúde pública nacional. 

Outro “round” deu-se quando acumulei os cargos de Presidente do Inamps e  de 

Secretário Nacional de Saúde, durante o mandato de Itamar Franco na Presidência da 

República. Exercia, então, duas funções com um único objetivo: dar vida ao SUS, por meio 

da extinção do Inamps, reorientando seus recursos (em grande parte desperdiçados por má 

gestão), e da modernização da Secretaria Nacional de Saúde, propondo um novo modelo 

de gestão pública da saúde, totalmente descentralizado. Assim foi feito.

Mas ainda havia muito o que fazer. O fracasso da CPMF, inicialmente chamada de 

“imposto da saúde” (mas que jamais a atendeu efetivamente), impunha modelos mais 

consistentes, para se garantir a alocação de recursos orçamentários, voltados para programas 

de saúde pública. Surgiu, então, a Emenda Constutucional nº 29, de  2000. Fruto de longa 

e intensa luta, cheia de idas e vindas, esse emenda, a qual tive a honra de propor, foi 

aprovada por consenso na Câmara dos Deputados. A exemplo do dispositivo constitucional 

que garante um percentual orçamentário mínimo para a educação, a emenda garante 

parte do orçamento para saúde, estendendo essa obrigatoriedade para União, Estados e 

Municípios. Entretanto, até o presente momento, não foi regulamentada. 

Uma situação curiosa, assim, se impôs: um certo percentual orçamentário é destinado às 

ações e serviços de saúde, mas a falta de regulamentação permite que gastos, no mínimo 

discutíveis, sejam debitados na conta da Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Na prática, 

temos a seguinte situação: a proporção do orçamento nacional que vai para a saúde, no 

Brasil, é inferior à média africana! Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS –, o 

governo brasileiro destina à saúde menos que o grupo de países mais pobres do mundo. 

Em números, esse fato representa o seguinte: no Canadá, onde existe a maior alocação 

orçamentária para a saúde, 17% do orçamento nacional é destinado à saúde pública. A 

média dos países ricos é de 16,7%. A média mundial é de 13,9%, e a africana é de 9,6%. 

No Brasil, cerca de 6% do orçamento nacional é investido na saúde. A média brasileira 

chega a ser 50% menor que a média dos países mais pobres do mundo! Está evidente 
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que existe um abismo entre a destinação de um certo percentual orçamentário à saúde, 

formalmente garantido na Constituição, e sua efetiva realização. Parece igualmente claro 

que essa discrepância deve-se à falta de regulamentação da emenda. Esta é a luta que 

ora se impõe: fazer com que a garantia constitucional se traduza em benefícios reais para 

a saúde de todos os brasileiros, por meio da regulamentação da Emenda Constitucional 

nº 29, de 2000.

Por derradeiro, gostaria de reforçar algumas importantes noções, referentes ao trabalho 

realizado em Minas Gerais, em benefício da saúde, por meio de seus órgãos, em especial 

a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Comissão de Saúde dessa Casa. 

Não restam dúvidas, o trabalho legislativo estadual está fortemente limitado pela lógica de 

organização do SUS, que concentra no Ministério da Saúde o trabalho de normatização 

da saúde, de modo geral. Ainda assim, importantes leis foram aqui gestadas, deliberadas, 

desenvolvidas e votadas. Podemos citar a lei de controle da dengue; as normas para a 

Política Estadual de Segurança Alimentar; a promoção da educação alimentar e nutricional; 

a Política Estadual de Medicamentos; o Código de Saúde de Minas Gerais; as normas para a 

promoção da saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental, entre outras. 

Além da atuação legislativa, a resposta da Comissão de Saúde e dos parlamentares 

mineiros em geral dá-se da forma mais produtiva possível: com efetiva participação junto 

às bases, promovendo audiências públicas, percorrendo todo o Estado, avaliando “in loco” 

os problemas existentes, ouvindo, avaliando e respondendo às mais variadas demandas, 

enfim, acolhendo, da forma mais democrática possível, todos que têm alguma questão 

relativa à saúde pública que, de algum modo, possa ser encaminhada pelo Parlamento 

mineiro. Esta foi a principal lição que aprendi na Assembleia mineira: com trabalho, interesse, 

participação e criatividade, pode-se suprir dificuldades aparentemente intransponíveis, no 

que se refere à garantia do acesso às ações e aos serviços de saúde para todos os mineiros.

Deputado Carlos Mosconi

Presidente da Comissão de Saúde



14

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"



15

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

1 – INTRODUÇÃO

A coletânea de leis “Saúde Pública” é um dos resultados do projeto “A Lei a Serviço do 

Cidadão”, integrante do Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais 2010-2020. O objetivo do projeto é tornar a lei acessível ao cidadão por 

meio da disponibilização da legislação mineira sistematizada e organizada com base em 

demandas identificadas, bem como por meio da elaboração e veiculação de orientações 

e informações claras e acessíveis acerca das leis produzidas. 

“Saúde Pública” é o quarto número da Coleção Temática da Legislação do Estado de 

Minas Gerais. A coleção consiste na compilação de textos de normas jurídicas de matérias 

de alta relevância e tem por objetivo identificar, organizar e divulgar parte significativa 

da legislação constante da base de dados Normas Jurídicas de Minas Gerais – NJMG –, 

mantida pela Assembleia de Minas.

Este trabalho foi elaborado pela Gerência de Referência Legislativa, da Gerência-Geral de 

Documentação e Informação, e pela Gerência-Geral de Consultoria Temática da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais e traz, de maneira concisa e objetiva, um levantamento 

da legislação de hierarquia superior (Constituição Estadual e leis ordinárias) sobre saúde 

pública. Apresenta textos atualizados, do período de julho de 1953  a janeiro de 2011, 

das leis que não tenham sido revogadas expressamente ou declaradas inconstitucionais, 

organizadas em ordem cronológica decrescente. 

A relação de normas não inclui as leis modificativas que dão nova redação a dispositivos 

da lei alterada, visto que os textos atualizados das leis originais já incorporam as alterações 

efetuadas. Excetuam-se os casos de normas modificativas que apresentam conteúdo 

pertinente, além da alteração. 

Cada norma elencada é precedida de um cabeçalho em que são apresentados os dados 

de sua identificação e, em alguns casos, notas explicativas, cujo objetivo é contextualizar 

determinada norma no sistema jurídico vigente e agregar outras informações que 

possam contribuir para um entendimento mais abrangente da lei, inclusive quanto à sua 

aplicabilidade no contexto atual. Com o intuito de facilitar a procura por itens específicos, 

a obra apresenta um indicador temático com remissões para a legislação.

A orientação seguida para a seleção das normas integrantes da coleção foi a compilação 

de leis que tratam do tema saúde pública em sentido estrito, ou seja, as ações e serviços 

oferecidos pela rede pública de saúde e pelos serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde – SUS – e as políticas a eles complementares. 

Encontram-se presentes também textos legais que versam precipuamente sobre outros 

temas, mas que trazem dispositivos cujo teor se insere no campo da saúde pública. 

Justifica-se, assim, a presença, no livro, de leis não diretamente relacionadas ao tema. Outro 

grupo de normas que faz parte desta coletânea trata da criação e organização de órgãos 

e entidades da administração direta e indireta que compõem o sistema público de saúde 

do Estado ou desempenham funções relevantes na política de saúde.

Não integra esta coletânea a legislação relativa a pessoal ativo e inativo dos quadros 

da saúde pública, que constituirá subtema de volume que versará sobre a Administração 

Pública, a ser oportunamente publicado. 
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No caso das normas que tratam de assuntos diversos, mas que trazem comandos 

relacionados à política de saúde, bem como no caso das que versam sobre a estrutura 

geral da administração pública, buscou-se atender ao critério da simplificação, de forma 

que somente os artigos da lei considerados pertinentes foram apresentados, sendo os 

dispositivos faltosos sinalizados com o uso de pontilhados. Faz-se necessário, assim, 

enfatizar a importância da leitura do texto integral da lei para a verificação dos critérios 

ou condições de sua aplicabilidade aos casos concretos, sendo indispensável a consulta ao 

Banco de Dados NJMG (no item ”Legislação” / ”Legislação Mineira”, no endereço: www.

almg.gov.br) para que se obtenham informações atualizadas a respeito da vigência, das 

alterações, das regulamentações e das ações diretas de inconstitucionalidade incidentes 

sobre as normas.

Ressalta-se que o Banco de Dados NJMG possui cerca de 100 mil documentos, o que 

evidencia a complexidade do trabalho de levantamento da totalidade das normas estaduais 

que, direta ou indiretamente, tutelam a área de saúde pública. Pretendeu-se fazer um 

levantamento exaustivo, assim estão arroladas nesta obra 194 normas jurídicas.

Com esta publicação, espera-se fornecer às entidades públicas ou privadas, ao público 

em geral, aos estudiosos, técnicos e especialistas da saúde e aos sensíveis à questão da 

saúde pública um produto de informação sobre o ordenamento jurídico estadual na área. 

No entanto, é necessário salientar que as informações aqui registradas, bem como as 

disponíveis no Banco de Dados NJMG, não se revestem de fontes oficiais de informação, 

sendo aconselhável a consulta à publicação do texto das normas no jornal Minas Gerais 

– diário oficial do Estado.
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2 – INDICADOR TEMÁTICO

A

ACIDENTE 

Cinto de segurança, uso: Lei nº 12.082, de 12/1/96

Clube esportivo, serviço de prevenção a acidentes e de salvamento: Lei nº 6.880, de 

23/9/76

Doméstico

Álcool líquido, uso, riscos, advertência: Lei nº 19.487, de 13/1/2011

Campanha estadual, prevenção: Lei nº 13.087, de 11/1/99

Ácido fólico ver ALIMENTOS – Farinha de trigo

AÇÕES DE SAÚDE 

Ver também SAÚDE, SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SUS

Ações preventivas: Constituição Estadual, de 21/9/89

Descentralização: Constituição Estadual, de 21/9/89

Diretrizes: Constituição Estadual, de 21/9/89

Poder Público, execução, pessoa física ou jurídica, complementação: Constituição 

Estadual, de 21/9/89

Profissional, valorização: Constituição Estadual, de 21/9/89

Rede nacional regionalizada e hierárquica, integração: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Regionalização: Constituição Estadual, de 21/9/89

Relevância pública: Constituição Estadual, de 21/9/89 

Aconselhamento genético ver ANEMIA FALCIFORME, SAÚDE REPRODUTIVA

Açúcar livre ver ALIMENTOS, MERENDA ESCOLAR

Acuidade auditiva ver SAÚDE AUDITIVA

Aedes aegypt  ver DENGUE

ÁGUA 

Ver também ESGOTO SANITÁRIO, SANEAMENTO BÁSICO

Abastecimento  

Material  básico, instalação, serviços  públicos: Lei nº 11.047, de 15/1/93

Prioridade, atendimento, funções essenciais, saúde pública: Lei nº 2.027, de 

23/12/59; Lei nº 18.309, de 3/8/2009

Público: Lei nº 9.367, de 11/12/86; Lei nº 10.793, de 2/7/92; Lei nº 12.503, de 

30/5/97; Lei nº 18.309, de 3/8/2009
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Bacias de mananciais para abastecimento público

Agricultura intensiva, proibição: Lei nº 10.793, de  2/7/92

Atividade extrativa, proibição: Lei nº 10.793, de  2/7/92

Cemitério, instalação, proibição : Lei nº 10.793, de  2/7/92 

Depósito, lixo, proibição : Lei nº 10.793, de  2/7/92

Depósito, produto tóxico, proibição : Lei nº 10.793, de  2/7/92

Estabelecimento hospitalar, instalação, proibição: Lei nº 10.793, de  2/7/92

Indústria poluente, instalação, proibição: Lei nº 10.793, de  2/7/92

Pecuária intensiva, proibição: Lei nº 10.793, de  2/7/92

Suinocultura intensiva, proibição: Lei nº 10.793, de  2/7/92

Curso d’água, lançamento 

Esgoto sanitário: Lei nº 2.126, de 20/1/60

Resíduos industriais: Lei nº 2.126, de 20/1/60; Lei nº 9.367, de 11/12/86

Material  básico, instalação, serviços  públicos: Lei nº 11.047, de 15/1/93

Mineral, uso terapêutico, prevenção, tratamento, doenças: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Para consumo humano

Exame bacteriológico, Métodos Padronizados para Exames de Águas e Esgotos: 

Lei nº 2.027, de  23/12/59

Fluoretação, saúde bucal: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Fiscalização, inspeção, competência, Estado:  Constituição Estadual, de 21/9/89

Mineral, termal, uso terapêutico, prevenção, tratamento, doenças: Constituição 

Estadual, de 21/9/89

Potabilidade, padrão, normas técnicas da Associação Americana de Saúde Pública: 

Lei nº 2.027, de 23/12/59                                                                          

Qualidade, análise, divulgação, resultado: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Pluviais 

Drenagem: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 24/9/99

Esgoto sanitário, lançamento, proibição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Residual industrial, tratamento: Lei nº 9.367, de 11/12/86

Termal, uso terapêutico, prevenção, tratamento, doenças: Constituição Estadual, de 

21/9/89

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Ver também COPASA 

Criação, competência: Lei nº 18.309, de 3/8/2009; Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011

Agulha ver SERINGA
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AIDS

Ver também DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL, PRESERVATIVO

Agulha descartável, fornecimento: Lei nº 12.296, de 13/9/96; Lei nº 16.276, de 

19/7/2006

Ala, hospital, atendimento, instalação: Constituição Estadual, de 21/9/89

Atendimento médico

Protelação, proibição: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Recusa, proibição: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Banco de

Medicamentos: Lei nº 12.624, de 2/10/97

Sangue, diagnóstico, doença: Lei nº 9.546, de 30/12/87

Campanha Estadual

Prevenção: Lei nº 12.296, de 13/9/96

Permanente de Captação e Redistribuição de Medicamentos: Lei nº 12.624, de 

2/10/97

Dia Estadual de Prevenção: Lei nº 12.296, de 13/9/96

Drogas, contágio, uso: Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Exame

Consentimento expresso, servidor: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Guarda: Lei nº 14.582, de 17/1/2003 

Gratuidade, gestante: Lei nº 13.161, de 19/1/99 

Protelação, proibição: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Recusa, proibição: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Sigilo: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Sorologia, efeito, contratação, empregado, proibição: Lei nº 13.317, de 24/9/99; 

Lei nº 14.582, de  17/1/2003

Uso exclusivo, serviço de saúde: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 12.624, de 2/10/97

Orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Procedimento médico

Protelação, proibição: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Recusa, proibição: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Preservativo

Fornecimento: Lei nº 12.296, de 13/9/96; Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Uso, aconselhamento: Lei nº 13.080, de 30/12/98
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Prontuário médico 

Guarda: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Sigilo: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Uso exclusivo, serviço de saúde: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Notificação, Secretaria de Estado da Saúde, resultado positivo, teste: Lei nº 13.317, 

de 24/9/99

Recém-nascido,  mãe portadora do vírus, atendimento especializado: Lei nº 12.296, 

de 13/9/96

Seringa, fornecimento: Lei nº 12.296, de 13/9/96; Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Sigilo médico: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

ALCOOLISMO

Ver também BEBIDA ALCOÓLICA, DROGAS, TABAGISMO

Ação de acompanhamento social, escola, prevenção: Lei nº 16.683, de 10/1/2007

Leito, hospital, tratamento, alcoólatra: Lei nº 9.990, de 20/11/89

Programa Estadual de Atendimento ao Alcoólatra: Lei nº 9.990, de 20/11/89

ALEITAMENTO MATERNO 

Ver também BANCO DE LEITE HUMANO, RECÉM-NASCIDO E BEBÊ, SAÚDE REPRODUTIVA, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Incentivo: Lei nº 11.335, de 20/12/93; Lei nº 12.650, de 22/10/97; Lei nº 15.687, de 

20/7/2005

Lactante, presidiária, estabelecimento penitenciário, notificação, unidade de atenção 

básica de saúde: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Leite humano 

Coleta, controle: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Comercialização, proibição: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Distribuição, banco de leite: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Doadora, banco de leite, seleção: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Programa de aleitamento materno, incentivo, Municípios: Lei nº 13.964, de 

27/7/2001 

Semana do Aleitamento Materno: Lei nº 18.796, de 31/3/2010

Alfa-1-antitripsina ver EXAME – Exame do pezinho

ALIMENTAÇÃO 

Ver também ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTOS, GORDURA, MERENDA ESCOLAR, NUTRIÇÃO, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Atendimento 

Ao educando, ensino fundamental, Constituição Estadual, de 21/9/89
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Suplementar, população, situação, vulnerabilidade: Lei nº 15.982, de 19/1/2006

Definição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Dieta alimentar, saúde bucal: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Educação alimentar, estabelecimento de ensino: Lei nº 11.871, de 21/8/95, Lei nº 

15.072, de 5/4/2004

Fator determinante e condicionante, saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Merenda escolar, qualidade nutricional: Lei nº 14.489, de 9/12/2002; Lei nº 15.072, 

de 5/4/2004

Programa de alimentação escolar: Lei nº 11.871, de 21/8/95; Lei nº 15.072, de 

5/4/2004

Responsabilidade social na gestão pública estadual, acesso, garantia: Lei nº 15.011, 

de 15/1/2004

Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares: Lei nº 17.591, de 23/6/2008

Vigilância alimentar: Lei nº 13.317, de 24/9/99

ALIMENTOS

Ver também ALIMENTAÇÃO, MERENDA ESCOLAR, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Acesso universal: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Açúcar livre, alto teor, merenda escolar, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Café, merenda escolar: Lei nº 14.132, de 20/12/2001

Calorias, alto teor, merenda escolar, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Carne 

Abate, animais, condições sanitárias, melhoria: Lei nº 13.181, de 20/1/99 

Autorização para Comércio e Trânsito de Produto Animal   – ACT, procedência, 

estado sanitário: Lei nº 12.728, de 30/12/97

Programa de Incentivo à Implantação de Matadouros e Mercados Públicos 

Municipais: Lei nº 13.181, de 20/1/99 

Critério de sanidade: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Doença transmitida, notificação, autoridade sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Farinha de trigo, adição 

Ácido fólico: Lei nº 15.771, de 7/10/2005

Ferro: Lei nº 15.771, de 7/10/2005

Farmácia, comercialização, alimento não industrializado, proibição: Lei nº 18.679, de 

23/12/2009

Fiscalização: Constituição Estadual, de 21/9/89

Fiscalização sanitária, produto de origem animal: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Gordura trans, identificação, quantificação, rótulo: Lei nº 16.162, de 1/6/2006
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Gordura saturada, gordura trans, alto teor, merenda escolar, proibição: Lei nº 15.072, 

de 5/4/2004

Inspeção: Constituição Estadual, de 21/9/89

Inspeção sanitária, produto de origem animal: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Leite, merenda escolar, inclusão: Lei nº 16.297, de  1º/8/2006

Merenda escolar, qualidade nutricional: Lei nº 14.489, de 9/12/2002; Lei nº 15.072, 

de 5/4/2004

Não industrializado, farmácia, comercialização, proibição: Lei nº 18.679, de 

23/12/2009

Nível de aflatoxina, controle: Lei nº  13.606, de 28/6/2000

Orgânicos, uso, promoção: Lei nº 14.968, de 12/1/2004

Produto de origem animal 

Autorização, comércio, trânsito, procedência, estado sanitário: Lei nº 12.728, de 

30/12/97

Fiscalização sanitária: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Inspeção sanitária: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Sal, alto teor, merenda escolar, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Teor nutricional, fiscalização, inspeção, competência, Estado: Constituição Estadual, 

de 21/9/89

Transgênicos, informação, rótulo: Lei nº 13.494, de 5/4/2000 

Vigilância sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

ALVARÁ SANITÁRIO 

Ver também FARMÁCIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Concessão: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Drugstore, loja de conveniência, farmácia: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Amamentação ver ALEITAMENTO MATERNO

AMBULÂNCIA 

Ver também TRANSPORTE SANITÁRIO

Aparelho desfibrilador cardíaco externo automático: Lei nº 15.778, de 26/10/2005

Fiscalização, SUS: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Primeiros socorros, estabelecimento comercial: Lei nº 13.647, de 13/7/2000

Anabolizante ver INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

ANEMIA FALCIFORME 

Aconselhamento genético: Lei nº 14.088, de 6/12/2006

Cobertura vacinal completa, portador: Lei nº 14.088, de 6/12/2001
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Dia estadual de conscientização sobre a síndrome: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Hemoglobinopatias, exame, diagnóstico, recém-nascido: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Gestante, portadora, atendimento especializado: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Método contraceptivo, casal em condições de risco: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Notificação: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Planejamento familiar, casal em condições de risco: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Pessoa com Anemia Falciforme

Aconselhamento genético: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Cobertura vacinal completa, portador: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Gestante, atendimento especializado: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Método contraceptivo, casal em condições de risco: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Planejamento familiar, casal em condições de risco: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Sistema de informação, controle epidemiológico: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Anestesia ver USUÁRIO DE SERVIÇO DE SAÚDE

Aparelho desfibrilador cardíaco externo automático ver ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR

AR INTERNO

Aparelho de ar condicionado, ambiente coletivo, instalação, manutenção: Lei nº 17.159, 

de 21/11/2007

Climatização de ambientes: Lei nº 17.159, de 21/11/2007

Fumódromo, exaustão do ar, ambiente externo: Lei nº 12.903, de 23/6/98

Qualidade: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sistema climatizado fechado, sistema de renovação: Lei nº 13.317, de 24/9/99

ARSAE-MG ver AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Artigo de conveniência ver DROGARIA, FARMÁCIA

ASSEPSIA

Tanque de areia, clubes, parques, escolas: Lei nº 16.181, de 20/6/2006

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Acesso, universalização: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Atendimento ao educando, ensino fundamental, Constituição Estadual, de 21/9/89

Livre à iniciativa privada: Constituição Estadual, de 21/9/89

Parâmetros de custos, normas técnicas: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Populações rural e urbana, serviços, qualidade: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Regulação: Lei nº 13.317, de 24/9/99
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Assistência alimentar ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Assistência farmacêutica ver MEDICAMENTOS

ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA

Ver também HOSPITAL

Ambulância, primeiros socorros, estabelecimento comercial: Lei nº 13.647, de 

13/7/2000

Aparelho desfibrilador cardíaco externo automático, Ambulância, veículos de resgate 

e do Corpo de Bombeiros Militar: Lei nº 15.778, de 26/10/2005 

Central de Regulação do Sistema de Urgência e Emergência, normatização, SUS: Lei 

nº 13.317, de 24/9/99

Estabelecimentos de assistência médica de emergência, instalação, cidades-polo: 

Constituição Estadual, de 21/9/89

Departamento médico, primeiros socorros, estabelecimento comercial: Lei nº 13.647, 

de 13/7/2000

Ressuscitação cardiorrespiratória: Lei nº 15.778, de 26/10/2005

Serviço de emergência psiquiátrica: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Serviço de natureza médica: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Assistência pré-natal e perinatal ver PRÉ-NATAL E PERINATAL

Atenção à saúde ver SAÚDE, SUS

Atendimento Domiciliar ver SAÚDE DO IDOSO

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

Ver também GESTANTE, SAÚDE DO IDOSO

Abastecimento, água, funções essenciais, saúde pública: Lei nº 2.027, de 23/12/59

Epilético, coleta, sangue, posto de saúde: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Gestante, hipótese, interrupção, gravidez: Constituição Estadual, de 21/9/89

Idoso, serviços, SUS: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Recém-nascido

De baixo peso, banco de leite humano: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Imunologicamente deficiente, banco de leite humano: Lei nº 15.687, de 

20/7/2005

Portador do vírus, AIDS, banco de leite humano: Lei nº 15.687, de 20/7/2005 

Prematuro, prioridade, atendimento, banco de leite humano: Lei nº 15.687, de 

20/7/2005

Atestado médico ver BRONZEAMENTO ARTIFICIAL

Auditoria assistencial ver SUS
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AUTORIDADE SANITÁRIA

Ver também NOTIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA À SAÚDE, VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA

Competência: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Doenças transmissíveis, notificação: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Estabelecimento de serviço de saúde, construção, autorização: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Estabelecimento de serviço de interesse da saúde, Plano de controle de qualidade: Lei 

nº 13.317, de 24/9/99

Fiscalização

Normas regulamentadoras, Saúde do Trabalhador: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Poder de Polícia Sanitária

Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Controle, fiscalização: Lei nº 13.317, de 24/9/99

BANCO DE LEITE HUMANO

Ver também ALEITAMENTO MATERNO, LEITE HUMANO, RECÉM-NASCIDO E BEBÊ

Aleitamento materno: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Cadastro, doadora: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Colostro, coleta: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Doadora

Cadastro: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Seleção: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Funcionamento, diretriz: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Estabelecimento de serviço de saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Banco de medicamentos ver MEDICAMENTOS

Banco de órgãos, tecidos e substâncias humanas ver TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

BANCO DE SANGUE

Ver também SANGUE

Aids, diagnóstico: Lei nº 9.546, de 30/12/87

Controle unificado, competência, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

B
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Cordão umbilical e placentário: Lei nº 15.438, de 11/1/2005

Doença de Chagas, diagnóstico: Lei nº 9.546, de 30/12/87

Hepatite B, diagnóstico: Lei nº 9.546, de 30/12/87

Seringa de agulha retrátil: Lei nº 18.797, de 31/3/2010

Sífilis, diagnóstico: Lei nº 9.546, de 30/12/87

Bebê ver RECÉM-NASCIDO E BEBÊ

BEBIDA ALCOÓLICA 

Ver também ALCOOLISMO, CIGARRO, DROGAS

Definição: Lei n° 12.685, de 1/12/97

Embalagem, advertência, dependência, prejuízo, saúde: Lei n° 12.685, de 1º/12/97

Fiscalização, inspeção, competência, Estado:  Constituição Estadual, de 21/9/89

Nocividade, informação: Lei nº 13.463, de 12/1/2000

Uso abusivo, combate: Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Venda, proibição

Bar, rodovia estadual: Lei n° 11.547, de 27/7/94

Escola pública: Lei nº 12.171, de 31/5/96

Farmácia: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Restaurante, rodovia estadual: Lei n° 11.547, de 27/7/94

BRONZEAMENTO ARTIFICIAL

Atestado médico: Lei nº 15.234, de 9/7/2004

Fiscalização: Lei nº 15.234, de 9/7/2004

Riscos 

Advertência: Lei nº 13.757, de 29/11/2000 

Termo de ciência, assinatura: Lei nº 15.234, de 9/7/2004

CADASTRO

Doador

Leite humano: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Órgãos: Lei nº 11.553, de 3/8/94

Mortalidade materna: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

Pessoas que necessitam de transplante: Lei nº 11.553, de 3/8/94

Portador

Epidermólise Bolhosa: Lei nº 15.679, de 20/7/2005

Epilepsia: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

C
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CADÁVER 

Ver também MORTALIDADE, TRANSPORTE SANITÁRIO

Cremação, interesse, saúde pública: Lei nº18.795, de 31/3/2010

Serviço de transporte, estabelecimento de serviço de interesse da saúde: Lei nº 13.317, 

de 24/9/99

Café ver ALIMENTOS, MERENDA ESCOLAR

Calorias ver ALIMENTOS

CAMPANHA ESTADUAL

Acidente doméstico, prevenção: Lei nº 13.087, de 11/1/99

CÂNCER BUCAL

Acompanhamento psicológico: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Índices de morbidade e de mortalidade, notificação: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Prevenção: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Prótese, estruturas da face: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Tratamento cirúrgico reparador: Lei nº 12.080, de 12/1/96

CÂNCER DE MAMA

Ver também SAÚDE REPRODUTIVA

Acompanhamento psicológico, assistência social: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Controle epidemiológico: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Diagnóstico precoce: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Mamógrafo, garantia, instalação, região, Estado: Lei nº 11.868, de 28/7/95             

Mastectomia: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Prevenção: Lei nº 11.335, de 20/12/93; Lei nº 11.868, de 28/7/95

Semana de Luta contra o Câncer de Mama: Lei nº 16.168, de 7/6/2006

CÂNCER GINECOLÓGICO

Ver também SAÚDE REPRODUTIVA

Acompanhamento psicológico, assistência social: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Colposcópio, instalação, região, Estado: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Controle epidemiológico: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Diagnóstico precoce: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Prevenção: Lei nº 11.335, de 20/12/93; Lei nº 11.868, de 28/7/95



28

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

CARDIOMINAS

Ver também SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SUS

Autorização, criação: Lei nº 10.359, de 27/12/90

Equipamento médico-hospitalar, autorização, transferência, posse, direito de uso, SUS: 

Lei nº 12.486, de 8/4/97

Extinção: Lei nº 12.688, de 15/12/97

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, imóvel

Centro de especialidades em saúde, construção, atendimento, paciente, SUS, prazo: 

Lei nº 15.779, de 26/10/2005 

Doação, autorização: Lei nº 12.688, de 15/12/97

Secretaria de Estado da Saúde, sucessão, efeito legais, extinção: Lei nº 12.688, de 

15/12/97

Cárie ver SAÚDE BUCAL

CENTRO REGIONAL DE SAÚDE

Ver também DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Criação, Município 

Alfenas: Lei nº 8.405, de 6/7/83

Coronel Fabriciano: Lei nº 8.806, de 30/5/85

Manhumirim: Lei Delegada nº 25, de 28/8/85; Lei nº 9.959, de 27/10/89

Passos: Lei nº 8.609, de 20/7/84

Pedra Azul: Lei nº 8.195, de 13/5/82

São João del Rei: Lei nº 8.403, de 6/7/83

Ubá: Lei nº 7.456, de 27/12/78

Unaí: Lei nº 9.588, de 8/6/88

Denominação, alteração, Diretoria Regional de Saúde: Lei nº 10.235, de 18/7/90

CIGARRO 

Ver também BEBIDA ALCOÓLICA, DROGAS, TABAGISMO

Combate: Lei nº 7.622, de 17/12/79; Lei nº 10.478, de 8/7/91; Lei nº 12.903, de 23/6/98; 

Lei nº 12.171, de 31/5/96

Uso, coletivos interestadual e intermunicipal: Lei nº 7.622, de 17/12/79

Venda, proibição 

Escola pública: Lei nº 12.171, de 31/5/96; Lei nº 10.478, de 8/7/91

Farmácia: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Cinto de segurança ver ACIDENTE

Cisticercose ver EPILEPSIA 
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Climatério ver SAÚDE REPRODUTIVA

Coagulopatia ver SANGUE

CÓDIGO DE SAÚDE: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Colostro ver BANCO DE LEITE HUMANO

Colposcópio ver CÂNCER GINECOLÓGICO

COMERCIALIZAÇÃO

Ver também DROGARIA, FARMÁCIA

Artigo de conveniência, farmácia, medicamentos, separação: Lei nº 18.679, de 

23/12/2009

Bebida alcoólica, farmácia, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Cigarro, farmácia, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Hemocomponentes, proibição: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Hemoderivados, proibição: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Lentes de contato: Lei nº 15.177, de 16/6/2004

Óculos: Lei nº 15.177, de 16/6/2004

Leite humano, proibição: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Medicamentos: Lei nº 13.797, de 20/12/2000, Lei nº 13.798, de 20/12/2000; Lei nº 

13.820, de 11/1/2001; Lei nº 14.133, de 21/12/2001; Lei nº 15.689, de 20/7/2005; 

Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Órgãos, tecidos e parte do corpo humano, proibição: Constituição Estadual, de 21/9/89; 

Lei nº 13.317, de 24/9/99

Produtos ópticos: Lei nº 15.177, de 16/6/2004

Sangue, proibição: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 13.317, de 24/9/99

Companhia de Saneamento de Minas Gerais ver COPASA 

CONCESSÃO HONORÍFICA

Ver também DATAS COMEMORATIVAS

Comenda Antônio Secundino de São José: Lei nº 10.573, de 30/12/91

Comenda de Luta contra as Drogas Professor Elias Murad: Lei nº 15.977, de 

13/1/2006

CONSEA ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Conselho Estadual de Saneamento Básico ver SANEAMENTO BÁSICO

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador, subordinação: Lei nº 13.317, de 24/9/99
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Política de saúde, formulação, execução: Lei nº 13.317, de 24/9/99

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Política Estadual de Alimentação e Nutrição, controle social: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

CONSÓRCIO ADMINISTRATIVO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Plano Municipal de Saúde: Lei nº 11.618, de 4/10/94

Plano Conjunto de Atendimento Regional: Lei nº 11.618, de 4/10/94

Consórcios públicos ver SUS       

Consulta médica ver USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Consumidor ver PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, USUÁRIOS DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE

Contracepção ver MÉTODO CONTRACEPTIVO 

Controle epidemiológico ver VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Controle Sanitário ver VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Copo descartável ver SAÚDE BUCAL

Cordão umbilical ver SANGUE – Doação

COORDENADORIA DE SAÚDE

Regiões Administrativas, competência: Lei nº 12.218, de 27/6/96

COPASA 

Ver também AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Competência: Lei nº 6.084, de 15/5/73

Empresa subsidiária, autorização, criação: Lei nº 16.693, de 11/1/2007; Lei nº 16.698, 

de 17/4/2007

Cremação ver CADÁVER

 

DATAS COMEMORATIVAS

Ver também CONCESSÃO HONORÍFICA

Dia da Santa Casa de Misericórdia: Lei nº 13.372, de 30/11/99

Dia do Instrumentador Cirúrgico: Lei nº 12.790, de 23/4/99

Dia estadual de conscientização sobre a síndrome da anemia falciforme: Lei nº 14.088, 

de 6/12/2001

Dia Estadual do Acupunturista: Lei nº 15.428, de 3/1/2005

D
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Semana de combate ao alcoolismo no Estado: Lei nº 13.571, de 31/5/2000

Semana de Combate ao Preconceito e à Hanseníase: Lei nº 15.439, de 11/1/2005   

Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Doença de Alzheimer: Lei nº 

16.169, de 7/6/2006

Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Epilepsia: Lei nº 18.373, de 

4/9/2009

Semana de Doação de Sangue: Lei nº 18.026, de 9/1/2009

Semana de Luta contra o Câncer de Mama: Lei nº 16.168, de 7/6/2006

Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares: Lei nº 17.591, de 23/6/2008 

Semana do Aleitamento Materno: Lei nº 18.796, de 31/3/2010

Semana Estadual de Prevenção às Drogas: Lei nº 12.615, de 23/9/97

Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal: Lei nº 13.315, de 21/9/99

Deficiência auditiva ver SAÚDE AUDITIVA

Deficiência visual ver SAÚDE VISUAL

DENGUE 

Ver também DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aedes aegypt, mosquito transmissor, proliferação, controle: Lei nº 19.482, de 

12/1/2011 

Campanha educativa, combate, criadouros, Aedes aegypt: Lei nº 19.482, de 

12/1/2011

Comissão Permanente de Combate a Focos de Mosquito Transmissor da Dengue: Lei 

nº 19.482, de  12/1/2011

Controle sanitário, mosquito transmissor: Lei nº 19.482, de 12/1/2011

Infração sanitária, penalidade: Lei nº 19.482, de 12/1/2011

Orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Dermato-venerologia ver DOENÇAS DE PÊNFIGO

Desnutrição ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

DIABETES

Assistência integral, portador: Lei nº 14.533, de 27/12/2002

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 14.533, de 27/12/2002

Política estadual, prevenção: Lei nº 14.533, de 27/12/2002

Dieta ver ALIMENTAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE

Ver também CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Autorização, criação, Município

Ituiutaba: Lei nº 10.098, de 17/1/90
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Pirapora: Lei nº 9.939, de 3/8/89

Criação, Município

Almenara: Lei nº 11.660, de 2/12/94

Leopoldina: Lei nº 10.739, de 21/5/92

Pará de Minas: Lei nº 14.361, de 19/7/2002

Paracatu, Região Noroeste: Lei nº 13.341, de 28/10/99

Pirapora: Lei nº 14.361, de 19/7/2002

São Sebastião do Paraíso: Lei nº 13.466, de 12/1/2000

Unaí: Lei nº 10.098, de 17/1/90

Disfonia ver SAÚDE VOCAL

DNA  ver EXAME

DOAÇÃO

Ver também ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTE DO CORPO HUMANO, TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Campanha anual de informação sobre a doação de órgãos: Lei nº 11.553, de 

3/8/94

Cordão umbilical: Lei nº 15.438, de 11/1/2005

Órgãos, estímulo: Constituição Estadual, de 21/9/89

Placentário: Lei nº 15.438, de 11/1/2005

Sangue: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Semana de Doação de Sangue: Lei nº 18.026, de 9/1/2009

Doença da pele ver DOENÇAS DE PÊNFIGO, EPIDERMÓLISE BOLHOSA  

DOENÇA DE CHAGAS

Banco de sangue, diagnóstico: Lei nº 9.546, de 30/12/87

Exame de Machado Guerreiro, contratação, atleta de futebol: Lei nº 10.144, de 

25/5/90

Notificação, Secretaria de Estado da Saúde, resultado positivo, teste: Lei nº 13.317, 

de 24/9/99

Doença de Alzheimer ver DATAS COMEMORATIVAS – Semana de Conscientização sobre o 

Tratamento da Doença de Alzheimer

DOENÇAS DE PÊNFIGO

Ver também EPIDERMÓLISE BOLHOSA

Centro de Estudos da doença e de ensino da especialidade: Lei nº 956, de 29/7/53

Hospital, criação: Lei nº 956, de 29/7/53

DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA 

Ver também  DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
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Ação de acompanhamento social, escola, prevenção: Lei nº 16.683, de 10/1/2007

Dengue, orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Endemia, fiscalização, controle, competência, Estado: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Febre amarela, orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Hanseníase, orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Leptospirose, orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Tuberculose, orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Unidade, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Doença periodontal ver SAÚDE BUCAL

DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL

Ver também AIDS, PRESERVATIVO, SAÚDE REPRODUTIVA, SÍFILIS

Aids, Contágio: Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Campanha Estadual de Prevenção: Lei nº 12.296, de 13/9/96

Orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Preservativo 

Fornecimento: Lei nº 12.296, de 13/9/96; Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Uso, aconselhamento: Lei nº 13.080, de 30/12/98

Prevenção: Lei nº 11.335, de 20/12/93; Lei nº 13.080, de 30/12/98

Doença transmitida por alimentos ver ALIMENTOS

Doença transmitida por sangue ver AIDS, BANCO DE SANGUE, DOENÇA DE CHAGAS, DOENÇA 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL,  HEPATITE B, SANGUE, SÍFILIS

DOENÇA TROPICAL

Prêmio Carlos Chagas: Lei nº 943, de 21/7/53

DROGARIA

Ver também COMERCIALIZAÇÃO, FARMÁCIA, MEDICAMENTOS, RECEITA MÉDICA

Alimento não industrializado, comercialização, proibição: Lei nº 18.679, de 

23/12/2009

Alvará sanitário, drugstore, loja de conveniência: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Artigo de conveniência

Comercialização: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Embalagem  original, lacre, exposição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Medicamentos, separação: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Bebidas alcoólicas, comercialização, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Cigarro, comercialização, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009
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Comercialização

Alimento não industrializado, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Artigos de conveniência: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Bebida alcoólica, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Cigarro, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Drugstore, funcionamento, critérios: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Loja de conveniência, funcionamento, critérios: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Normas de segurança e higiene, observância: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Prestação de serviços, interesse, consumidor: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

DROGAS

Ver também ALCOOLISMO, BEBIDA ALCOÓLICA, CIGARRO, TABAGISMO

Ação de acompanhamento social, escola, prevenção: Lei nº 16.683, de 10/1/2007

Álcool, uso abusivo, combate: Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Comenda de Luta contra as Drogas Professor Elias Murad: Lei nº 15.977, de 

13/1/2006

Combate: Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Estudo, uso, dependência química, disciplina, ensinos fundamental e médio: Lei nº 

13.411, de 21/12/99 

Filme educativo: Lei n° 11.544, de 25/7/94

Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes: Lei nº 12.462, 

de 7/4/97

Prevenção: Lei nº 12.615, de 23/9/97; Lei nº 13.080, de 30/12/98; Lei n° 16.941, de 

16/8/2007; Lei n° 11.544, de 25/7/94

Risco, uso, afixação, cartaz: Lei n° 16.941, de 16/8/2007

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, Secretaria de Estado de Defesa Social: Lei 

Delegada nº 180, de 20/1/2011

Toxicômano, presidiário, cuidados: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Educação alimentar e nutricional ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Educação em saúde ver SAÚDE

EDUCAÇÃO SANITÁRIA 

Ver também SANEAMENTO BÁSICO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Incentivo: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Eletroconvulsoterapia ver SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

E
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Emergência ver ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA

Emissões evocadas otoacústicas ver TESTE – Do ouvidinho

Endemia ver DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA

EPIDERMÓLISE BOLHOSA

Ver também DOENÇAS DE PÊNFIGO

Cadastro: Lei nº 15.679, de 20/7/2005

Notificação: Lei nº 15.679, de 20/7/2005

EPILEPSIA

Acompanhante, paciente epiléptico, tratamento cirúrgico: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Acompanhamento especializado, gestante epilética: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Cadastro, epilético: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Cisticercose, prevenção, contaminação, tênia: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Epilético

Acompanhante, paciente epiléptico, tratamento cirúrgico: Lei nº 18.373, de 

4/9/2009

Cadastro, epilético: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Gestante, acompanhamento especializado: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Política estadual, assistência: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

EQUIPAMENTO CORRETIVO 

Benefícios fiscais, empresa brasileira, produção, uso, portador de deficiência: 

Constituição  Estadual, de 21/9/89

Estruturas da face, câncer bucal: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Financiamento: Lei nº 12.417, de 26/12/96

Lentes de contato, comercialização: Lei nº 15.177, de 16/6/2004

Marca-passo, portador, acesso, porta sem detector de metal: Lei nº 15.018, de 

15/1/2004

Óculos, comercialização: Lei nº 15.177, de 16/6/2004

Produtos ópticos, comercialização: Lei nº 15.177, de 16/6/2004

Prótese

Auditiva: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

Estruturas da face, câncer: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Equipamento imunobiológico ver VACINAÇÃO

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Competência, organização administrativa: Lei Delegada nº 135, de 25/1/2007; Lei 

Delegada nº 180, de 20/1/2011          
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ESGOTO SANITÁRIO 

Ver também ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO

Coleta, disposição: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 24/9/99; Lei nº 14.508, 

de   20/12/2002;  Lei nº 18.309, de 3/8/2009

Definição: Lei nº 6.084, de 15/5/73; Lei nº 10.793, de  2/7/92

Galeria, lançamento, proibição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Lançamento

Águas pluviais, proibição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Curso d’água: Lei nº 2.126, de 20/1/60

Lago: Lei nº 2.126, de 20/1/60

Lagoa: Lei nº 2.126, de 20/1/60

ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA SAÚDE

Definição: Lei nº 13.317, de 24/09/99

Plano de controle de qualidade, apresentação, autoridade sanitária: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Produtos de interesse da saúde, definição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE

Construção, autorização, autoridade sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Definição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Equipamentos de radiações ionizante e não ionizante, autorização, funcionamento: 

Lei nº 13.317, de 24/9/99

Estabelecimento hospitalar ver HOSPITAL

ESTATÍSTICA HOSPITALAR

Ver também HOSPITAL, INDICADOR

Publicação: Lei nº 13.317, de 24/9/99; Lei nº 11.037, de 14/1/93

Taxa de mortalidade hospitalar: Lei nº 11.037, de 14/1/93

Taxa de mortalidade operatória: Lei nº 11.037, de 14/1/93 

Taxa de mortalidade pós-operatória: Lei nº 11.037, de 14/1/93

Esterilização ver SAÚDE REPRODUTIVA

EXAME

Ver também EXAME DO PEZINHO, LABORATÓRIO, RECÉM-NASCIDO E BEBÊ, TESTE

AIDS

Consentimento expresso, servidor: Lei nº 14.582, de  17/1/2003

Guarda: Lei nº 14.582, de  17/1/2003

Gratuidade, gestante: Lei nº 13.161, de 19/1/99 
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Protelação, proibição: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Recusa, proibição: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Sigilo: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Sorologia, efeito, contratação, empregado, proibição: Lei nº 13.317, de 24/9/99; 

Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Uso exclusivo, serviço de saúde: Lei nº 14.582, de  17/1/2003

Alfa-1-antitripsina, recém-nascido, diagnóstico, deficiência: Lei nº 12.504, de 

30/5/97

De fundo de olho, recém-nascido: Lei nº 16.672, de 8/1/2007

De mucosa, câncer bucal: Lei nº 12.080, de 12/1/96

DNA 

Falha, identificação, recém-nascido, mãe, procedimentos, maternidade: Lei nº 

18.367, de 2/9/2009 

Fator Rh, recém-nascido: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Grupo sangüíneo, recém-nascido: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Hemoglobinopatias, diagnóstico, recém-nascido, anemia falciforme: Lei nº 14.088, 

de 6/12/2001

Oftalmológico, criança, médico oftalmologista, SUS: Lei nº 16.672, de 8/1/2007

Resultado, cópia, fornecimento, paciente, SUS: Lei nº 10.619, de 14/1/92; Lei nº 

13.317, de 24/9/99

Toxoplasmose: Lei nº 15.889, de 29/11/2005

Exame de Machado Guerreiro ver DOENÇA DE CHAGAS

EXAME DO PEZINHO

Ver também EXAME, RECÉM-NASCIDO, TESTE – do ouvidinho

Diagnóstico, deficiência de alfa-1-antitripsina: Lei nº 12.504, de 30/5/97

Fator Rh: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Fenilcetonúria, triagem metabólica: Lei nº 11.619, de 4/10/94

Grupo sangüíneo: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Hipotireoidismo congênito: Lei nº 11.619, de 4/10/94

FARMÁCIA

Ver também COMERCIALIZAÇÃO, DROGARIA, MEDICAMENTOS, RECEITA MÉDICA

Alimento não industrializado, comercialização, proibição: Lei nº 18.679, de 

23/12/2009

F
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Alvará sanitário, drugstore, loja de conveniência: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Artigo de conveniência

Comercialização: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Embalagem  original, lacre, exposição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Medicamentos, separação: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Bebidas alcoólicas, comercialização, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Cigarro, comercialização, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Comercialização

Alimento não industrializado, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Artigos de conveniência: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Bebida alcoólica, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Cigarro, proibição: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Drugstore, funcionamento, critérios: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Loja de conveniência, funcionamento, critérios: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Normas de segurança e higiene, observância: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Prestação de serviços, interesse, consumidor: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Farmacovigilância ver MEDICAMENTOS

Farmacoquímicos ver MEDICAMENTOS

Fator Rh ver SANGUE

Febre Amarela ver DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA

FENILCETONÚRIA

Ver também EXAME DO PEZINHO, HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO 

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 14.501, de 18/12/2002

Tratamento: Lei nº 14.501, de 18/12/2002

Fertilidade ver SAÚDE REPRODUTIVA

Ferro ver ALIMENTOS – Farinha de trigo

FHEMIG

Competência, organização administrativa: Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011          

Financiamento ver RECURSOS FINANCEIROS

Fiscalização sanitária ver VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fluoretação ver ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO

Fonoaudiologia ver SAÚDE AUDITIVA, SAÚDE VOCAL

Fumo ver TABAGISMO

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais ver 

HEMOMINAS
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Fundação Ezequiel Dias ver FUNED

Fundação HEMOMINAS ver HEMOMINAS

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais ver FHEMIG

Fundo especial de reserva de medicamentos essenciais ver MEDICAMENTOS

Fundo Estadual de Saneamento Básico ver SANEAMENTO BÁSICO

Fundo Estadual de Saúde ver RECURSOS FINANCEIROS, SUS

FUNED 

Competência, organização administrativa: Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011 

GENÉRICOS 

Ver também MEDICAMENTOS

Alíquota, ICMS: Lei nº 13.625, de 11/7/2000

Compra, unidade de saúde, SUS: Lei nº 13.798, de 20/12/2000

Lista, consulta, consumidor: Lei nº 15.689, de 20/7/2005

Geriatria ver SAÚDE DO IDOSO

GESTANTE

Ver também PRÉ-NATAL E PERINATAL, RECÉM-NASCIDO, SAÚDE REPRODUTIVA

Aids, exame, gratuidade: Lei nº 13.161, de 19/1/99

Atendimento prioritário, hipótese, interrupção, gravidez: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Avaliação periodontal, encaminhamento: Lei nº 15.677, de 14/7/2005

Consulta médica, acompanhante, pai: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Consulta odontológica, encaminhamento: Lei nº 15.677, de 14/7/2005

Exame, Toxoplasmose: Lei nº 15.889, de 29/11/2005

Gravidez precoce, prevenção: Lei nº 13.080, de 30/12/98

Obstetrícia, atendimento, presidiária, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, 

de 25/1/94

Pessoa com  

Aids, atendimento especializado: Lei nº 12.296, de 13/9/96

Anemia Falciforme, atendimento especializado: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Epilepsia, acompanhamento especializado: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Política de prevenção da mortalidade materna: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

Presidiária

G
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Estabelecimento penitenciário, notificação, unidade de atenção básica de saúde: 

Lei nº 11.404, de 25/1/94

Obstetrícia, atendimento, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 

25/1/94

Teste 

Gravidez, contratação, empregada, proibição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sorologia, HIV: Lei nº 13.161, de 19/1/99

Sorologia, vírus linfotrópico da célula T humana  – HTLV-I e HTLV-II –: Lei nº 17.344, 

de  15/1/2008

Toxoplasmose, exame: Lei nº 15.889, de 29/11/2005

GORDURA 

Ver também ALIMENTAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Saturada, alto teor, merenda escolar, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Trans, alto teor, merenda escolar, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Trans, identificação, quantificação, rótulo, alimento: Lei nº 16.162, de 1/6/2006

Gravidez ver GESTANTE, PRÉ-NATAL E PERINATAL, SAÚDE REPRODUTIVA

Grupo sanguíneo ver SANGUE

Hábito alimentar ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

HANSENÍASE

Orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Política Estadual, educação Preventiva: Lei nº 15.439, de 11/1/2005

Semana de Combate ao Preconceito e à Hanseníase: Lei nº 15.439, de 11/1/2005   

Hemocomponentes ver SANGUE

Hemoderivados ver SANGUE

HEMOFÍLICO

Ala, hospital, atendimento, instalação: Constituição Estadual, de 21/9/89

Saúde, motivo, reposição, aula: Constituição Estadual, de 21/9/89

Hemoglobinopatia ver SANGUE

HEMOMINAS 

Ver também SANGUE

Competência, organização administrativa: Lei Delegada nº 135, de 25/1/2007; Lei 

Delegada nº 180, de 20/1/2011          

H
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HEPATITE B

Banco de sangue, diagnóstico: Lei nº 9.546, de 30/12/87

Notificação, Secretaria de Estado da Saúde, resultado positivo, teste: Lei nº 13.317, 

de 24/9/99 

Orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97

Higiene Bucal ver SAÚDE BUCAL

Higienização ver ASSEPSIA

HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO

Ver também EXAME DO PEZINHO, FENILCETONÚRIA

Medicamentos: Lei nº 14.501, de 18/12/2002

Tratamento: Lei nº 14.501, de 18/12/2002

Hipovitaminose A ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – Vigilância

HOSPITAL

Ver também ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA, ESTATÍSTICA HOSPITALAR, 

INFECÇÃO HOSPITALAR, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, MORTALIDADE, NOTIFICAÇÃO, PACIENTE

Acompanhante

Criança, consulta médica, internação: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Gestante, pai, consulta médica, internação: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Paciente epiléptico, tratamento cirúrgico: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Agulha, seringa 

Descartável: Lei nº 12.296, de 13/9/96; Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Retrátil: Lei nº 18.797, de 31/3/2010

Ala, atendimento, hemofílico, aidético, instalação: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Cheque, depósito prévio, internação, proibição: Lei nº 14.790, de 20/10/2003

De custódia e tratamento psiquiátrico: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Identificação, recém-nascido, mãe, maternidade: Lei nº 18.367, de 2/9/2009

Informação, procedimentos, óbito, paciente: Lei nº 14.183, de 30/1/2002

Instalação, bacias de mananciais para abastecimento público,  proibição: Lei nº 10.793, 

de  2/7/92

Leito, tratamento, alcoólatra: Lei nº 9.990, de 20/11/89

Maternidade 

Identificação, recém-nascido, mãe: Lei nº 18.367, de 2/9/2009 

Normas de segurança, informação, pais, recém-nascidos: Lei nº 18.367, de 

2/9/2009
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Óbito

Materno, notificação: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

Paciente, informação, procedimentos: Lei nº 14.183, de 30/1/2002

Resíduo hospitalar, coleta, transporte, tratamento, destinação final: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Seringa, agulha 

Descartável: Lei nº 12.296, de 13/9/96; Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Retrátil: Lei nº 18.797, de 31/3/2010

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

De custódia e tratamento psiquiátrico: Lei nº 11.404, de 25/1/94 

Internação psiquiátrica: Lei nº 11.802, de 18/1/95; Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Médico psiquiatra, atuação, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 

25/1/94

Serviço de emergência psiquiátrica: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Unidade psiquiátrica, construção: Lei nº 11.802, de 18/1/95

ICMS

Alíquota, medicamentos: Lei nº 6.763, de 26/12/75

Parcela da receita do produto de arrecadação, distribuição, critério saúde: Lei nº 18.030, 

de 12/1/2009

INDICADOR 

Ver também ESTATÍSTICA HOSPITALAR, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

De vigilância alimentar e nutricional: Lei nº 15.982, de 19/1/2006

Do comportamento epidemiológico das infecções hospitalares: Lei nº 11.053, de 

30/3/93

Do nível de saúde da população: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Epidemiológico, saneamento básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Sanitário, saneamento básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Mapa da inclusão Social, relatório, inclusão, dados, saúde: Lei nº 15.011, de 

15/1/2004

Perfil, desempenho, Municípios, Saúde, saneamento básico, segurança alimentar: Lei 

nº 14.172, de 15/1/2002

Idoso ver SAÚDE DO IDOSO

I



43

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Imunização ver VACINAÇÃO

INFECÇÃO HOSPITALAR 

Ver também HOSPITAL

Comissão de controle: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Fiscalização, controle, competência, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Indicador do comportamento epidemiológico das infecções hospitalares: Lei nº 11.053, 

de 30/3/93

Notificação, autoridade sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Programa de controle de infecção hospitalar: Lei nº 13.317, de 24/9/99; Lei nº 11.053, 

de 30/3/93

Serviço de controle: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Vigilância epidemiológica: Lei nº 11.053, de 30/3/93 

Infertilidade ver SAÚDE REPRODUTIVA

INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Ver também INDICADOR, NOTIFICAÇÃO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Acesso: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Álcool líquido, uso, riscos, advertência: Lei nº 19.487, de 13/1/2011

Alimento 

Orgânico, uso, promoção: Lei nº 14.968, de 12/1/2004

Transgênico, rótulo: Lei nº 13.494, de 5/4/2000

Anabolizante, advertência, consequências do uso: Lei nº 16.163, de 1/6/2006

Bebida alcoólica

Embalagem, advertência, dependência, prejuízo, saúde: Lei n° 12.685, de 

1/12/97

Nocividade: Lei nº 13.463, de 12/1/2000

Bronzeamento artificial, riscos: Lei nº 13.757, de 29/11/2000; Lei nº 15.234, de 

9/7/2004

Causa, óbito: Lei nº 12.617, de 23/9/97

Convênio, SUS, usuário de serviços públicos de saúde: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Cuidados com a saúde: Lei nº 12.420, de 26/12/96

Documento, fornecimento, consumidor, hipótese, negativa, tratamento médico, 

internação: Lei nº 16.316, de 10/8/2006

Doenças infecto-contagiosas, orientação, aluno: Lei nº 12.623, de 2/10/97; Lei nº 

13.080, de 30/12/98

Drogas

Filme educativo: Lei n° 11.544, de 25/7/94
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Prevenção: Lei nº 13.080, de 30/12/98

Riscos, uso, afixação, cartaz: Lei n° 16.941, de 16/8/2007: Lei n° 16.941, de 

16/8/2007

Estatística hospitalar, publicação: Lei nº 13.317, de 24/9/99; Lei nº 11.037, de 

14/1/93

Filme educativo, prevenção, drogas: Lei n° 11.544, de 25/7/94

Gravidez precoce, prevenção: Lei nº 13.080, de 30/12/98

Indicador 

Do comportamento epidemiológico das infecções hospitalares: Lei nº 11.053, de 

30/3/93

Do nível de saúde da população: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Epidemiológico, saneamento básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Sanitário, saneamento básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Merenda escolar, comunidade escolar: Lei nº 14.489, de 9/12/2002

Normas de segurança, maternidade, informação, pais, recém-nascidos: Lei nº 18.367, 

de 2/9/2009

Óbito

Causa: Lei nº 12.617, de 23/9/97

Paciente, procedimentos: Lei nº 14.183, de 30/1/2002

Procedimentos

Óbito, paciente: Lei nº 14.183, de 30/1/2002

Odontológicos clínicos e cirúrgicos, técnicos em prótese dentária, proibição: Lei nº 

16.201, de 5/7/2006

Produto, serviço, nocividade: Lei nº 16.041, de 31/3/2006

Resultado, análise, qualidade, água para consumo humano: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Riscos á saúde, advertência

Álcool líquido, uso, acidente: Lei nº 19.487, de 13/1/2011

Anabolizante: Lei nº 16.163, de 1/6/2006 

Bebida alcoólica: Lei nº 13.463, de 12/1/2000

Bronzeamento Artificial: Lei nº 13.757, de 29/11/2000; Lei nº 15.234, de 

9/7/2004

Drogas, uso: Lei n° 16.941, de 16/8/2007

Relacionados ao trabalho, comunicação, trabalhador, sindicato: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Tabagismo: Lei nº 12.903, de 23/6/98
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SIAF – Cidadão, dados, política setorial, programa orçamentário, saúde: Lei nº 13.496, 

de 5/4/2000

Sigilo profissional, informação pessoal:  Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Sistema centralizado de controle de preços de  medicamentos: Lei nº 13.820, de 

11/1/2001

Sistema de informação

Anemia Falciforme, controle epidemiológico: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Epilepsia: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Preços de  medicamentos, controle: Lei nº 13.820, de 11/1/2001

Saúde do Trabalhador: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sistema de informação na área da saúde, implantação: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Vigilância à Saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sistema Informatizado em Saúde do Trabalhador, gerenciamento, SUS: Lei nº 13.317, 

de 24/9/99

Tratamento médico: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Vacinas infantis obrigatórias: Lei nº 17.714, de 8/8/2008

INFRAÇÃO SANITÁRIA 

Ver também VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mosquito transmissor, dengue, penalidade: Lei nº 19.482, de 12/1/2011

Procedimento Administrativo, penalidade: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Inspeção sanitária ver VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Instituto do Coração de Minas Gerais ver CARDIOMINAS

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais ver IPSEMG

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais ver IPSM

Internação asilar ver SAÚDE DO IDOSO

INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

Ver também HOSPITAL

Alcoólatra: Lei nº 9.990, de 20/11/89

Cheque, depósito prévio, proibição: Lei nº 14.790, de 20/10/2003

Criança, acompanhante: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Paciente epiléptico, tratamento cirúrgico, acompanhante: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Permanência, média, estatística hospitalar: Lei nº 11.037, de 14/1/93

Psiquiátrica: Lei nº 11.802, de 18/1/95; Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Investigação epidemiológica ver VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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M

Investimentos ver RECURSOS FINANCEIROS

IPSEMG

Competência, organização administrativa: Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011

IPSM

Competência, organização administrativa: Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011

LABORATÓRIO

Ver também EXAME, TESTE

Laboratório de referência em controle de zoonoses: Lei nº 13.317, de 24/9/99   

Notificação, médico, exame, resultado, risco de morte: Lei nº 13.953, de 20/7/2001  

Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Lactante ver ALEITAMENTO MATERNO

Leite ver ALEITAMENTO MATERNO , ALIMENTOS, MERENDA ESCOLAR

LEITE HUMANO 

Ver também ALEITAMENTO MATERNO, BANCO DE LEITE HUMANO

Coleta, controle: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Comercialização, proibição: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Distribuição: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Doadora, seleção: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Lentes de contato ver EQUIPAMENTO CORRETIVO, SAÚDE VISUAL

Leptospirose ver DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA

LER ver SAÚDE DO TRABALHADOR

Lesão por Esforço Repetitivo ver SAÚDE DO TRABLHADOR

 

Mapa da inclusão Social  ver ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Marca-passo ver EQUIPAMENTO CORRETIVO

Mastectomia ver CÂNCER DE MAMA

MEDICAMENTOS

Ver também DROGARIA, FARMÁCIA, RECEITA MÉDICA, VACINAÇÃO

Aids

L
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Campanha Permanente de Captação e Redistribuição: Lei nº 12.624, de 

2/10/97

Banco de medicamentos: Lei nº 12.624, de 2/10/97

Alíquota, ICMS: Lei nº 6.763, de 26/12/75

Artigo de conveniência, farmácia, separação: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Anemia falciforme, fornecimento: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Assistência farmacêutica: Lei nº 14.133, de 21/12/2001

Banco de medicamentos, AIDS: Lei nº 12.624, de 2/10/97

Câncer de mama e ginecológico, fornecimento: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Comercialização: Lei nº 13.797, de 20/12/2000, Lei nº 13.798, de 20/12/2000; Lei nº 

13.820, de 11/1/2001; Lei nº 14.133, de 21/12/2001; Lei nº 15.689, de 20/7/2005; 

Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Competência, Estado, produção: Constituição Estadual, de 21/9/89

Compra

Genéricos,  unidade de saúde, SUS: Lei nº 13.798, de 20/12/2000

Preço, controle: Lei nº 13.820, de 11/1/2001

Diabetes, fornecimento: Lei nº 14.533, de 27/12/2002

Dosagem, registro, prontuário médico: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Epilepsia, fornecimento: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Farmacovigilância: Lei nº 14.133, de 21/12/2001

Farmacoquímico: Lei nº 14.133, de 21/12/2001

Fenilcetonúria, fornecimento: Lei nº 14.501, de 18/12/2002

Fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, gestão, competência, Estado: 

Constituição Estadual, de 21/9/89

Genéricos 

Alíquota, ICMS: Lei nº 13.625, de 11/7/2000

Compra, unidade de saúde, SUS: Lei nº 13.798, de 20/12/2000

Lista, consulta, consumidor: Lei nº 15.689, de 20/7/2005

Hipotireoidismo Congênito, fornecimento: Lei nº 14.501, de 18/12/2002

ICMS, alíquota: Lei nº 6.763, de 26/12/75

Medicação, aluno, autorização, responsável, receita médica: Lei nº 12.587, de 

22/7/97

Plantas medicinais: Lei nº 12.687, de 1/12/97

Política Estadual: Lei nº 14.133, de 21/12/2001

Preço, controle: Lei nº 13.820, de 11/1/2001

Produção, competência, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89
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Produtos fitoterápicos

Distribuição, SUS, Municípios, consórcios intermunicipais de saúde: Lei nº 12.687, 

de 1/12/97

Pesquisa: Lei nº 12.687, de 1/12/97

Produtos psicoativos, fiscalização, controle, competência, Estado: Constituição Estadual, 

de 21/9/89

Prontuário médico, dosagem, registro: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Plano Estadual de Assistência Farmacêutica: Lei nº 14.133, de 21/12/2001

Plano Municipal de Assistência Farmacêutica: Lei nº 14.133, de 21/12/2001

Sistema centralizado de controle de preços: Lei nº 13.820, de 11/1/2001

Sistema de farmacovigilância: Lei nº 14.133, de 21/12/2001

Tratamento psiquiátrico, aplicação: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Venda, entidade filantrópica: Lei nº 13.797, de 20/12/2000

Medicina preventiva e terapêutica ver RECURSOS FINANCEIROS

Menopausa ver SAÚDE REPRODUTIVA – Climatério

MERENDA ESCOLAR

Ver também ALIMENTAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Açúcar livre, alto teor, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Atendimento, aluno, ensino fundamental, Constituição Estadual, de 21/9/89

Café, inclusão: Lei nº 14.132, de 20/12/2001

Calorias, alto teor, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Data de fabricação, informação: Lei nº 14.489, de 9/12/2002

Gordura 

Saturada, alto teor, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Trans, alto teor, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Informação, data de fabricação, validade, valor nutricional: Lei nº 14.489, de 

9/12/2002

Leite, inclusão: Lei nº 16.297, de  1º/8/2006

Obesidade infantil, prevenção, qualidade nutricional: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Programa de alimentação escolar: Lei nº 11.871, de 21/8/95; Lei nº 15.072, de 

5/4/2004

Qualidade nutricional: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Sal, alto teor, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Validade, informação: Lei nº 14.489, de 9/12/2002

Valor nutricional, informação: Lei nº 14.489, de 9/12/2002
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MÉTODO CONTRACEPTIVO 

Ver também SAÚDE REPRODUTIVA

Esclarecimentos: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Orientação, casal em condições de risco, Anemia falciforme: Lei nº 14.088, de 

6/12/2001

MORTALIDADE

Ver também CADÁVER, HOSPITAL

Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

Causa, óbito, cartório, informação, Prefeitura Municipal: Lei nº 12.617, de 23/9/97

Hospitalar, taxa, estatística hospitalar: Lei nº 11.037, de 14/1/93

Informação, procedimentos, óbito, paciente: Lei nº 14.183, de 30/1/2002

Câncer bucal, índice, notificação: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Estatística hospitalar

Taxa de mortalidade hospitalar: Lei nº 11.037, de 14/1/93

Taxa de mortalidade operatória: Lei nº 11.037, de 14/1/93 

Taxa de mortalidade pós-operatória: Lei nº 11.037, de 14/1/93

Materna: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

Morte encefálica, notificação, Secretaria de Estado da Saúde: Lei nº 10.860, de 

5/8/92

Notificação

Morte encefálica: Lei nº 10.860, de 5/8/92

Resultado, exame, risco de morte: Lei nº 13.953, de 20/7/2001

Operatória, taxa, estatística hospitalar: Lei nº 11.037, de 14/1/93 

Política de prevenção da mortalidade materna: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

Pós-operatória, taxa, estatística hospitalar: Lei nº 11.037, de 14/1/93

Morte encefálica ver MORTALIDADE, TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Mosquito da Dengue ver DENGUE 

MUNICÍPIOS

Competência legislativa: Constituição Estadual, de 21/9/89

Cooperação técnica e financeira, convênio, Estado: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Estabelecimentos de assistência médica de emergência, instalação, cidades-polo: 

Constituição Estadual, de 21/9/89

Índice Mineiro de Responsabilidade Social, perfil, desempenho, Saúde, saneamento 

básico, segurança  alimentar: Lei nº 14.172, de 15/1/2002



50

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Municipalização

Recursos financeiros: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Serviços de saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Saneamento básico

Autonomia, organização, prestação de serviços: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Competência, Estado, Município: Constituição Estadual, de 21/9/89

Convênios, Estados: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Planejamento, médico sanitarista, engenheiro civil sanitarista: Lei nº 10.306, de 

31/10/90

NORMAS TÉCNICAS

Assistência à saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Promoção, proteção da saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Recuperação da saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Saúde do trabalhador: Lei nº 13.317, de 24/9/99

NOTIFICAÇÃO 

Ver também AUTORIDADE SANITÁRIA, HOSPITAL, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO, SUS

Anemia falciforme: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Câncer bucal, índices de morbidade e de mortalidade: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Casos: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Compulsória da Violência contra 

A Mulher: Lei nº 15.218, de 7/7/2004

O Idoso: Lei nº 17.249, de 27/12/2007

Doença transmitida por alimentos: Lei nº 13.317, de 24/9/99   

Epidermólise Bolhosa:  Lei nº 15.679, de 20/7/2005

Fenilcetonúria: Lei nº 14.501, de 18/12/2002

Gestante, estabelecimento penal: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Hipotireoidismo congênito: Lei nº 14.501, de 18/12/2002

Infecção hospitalar: Lei nº 13.317, de 24/9/99 

Lactante, estabelecimento penal: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Morte encefálica: Lei nº 10.860, de 5/8/92 

Óbito

Causa: Lei nº 12.617, de 23/9/97

Materno: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

N
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Resultado positivo

Risco de morte, exame: Lei nº 13.953, de 20/7/2001

Teste, Aids, Doença de Chagas, Hepatite B, Sífilis: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Violência contra 

A Mulher: Lei nº 15.218, de 7/7/2004

O Idoso: Lei nº 17.249, de 27/12/2007

NUTRIÇÃO 

Ver também ALIMENTAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Definição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Educação nutricional, estabelecimento de ensino: Lei nº 11.871, de 21/8/95;  Lei nº 

15.072, de 5/4/2004

Melhoria: Lei nº 12.650, de 22/10/97

Qualidade nutricional, merenda escolar: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Teor nutricional, alimentos, fiscalização, inspeção, competência, Estado: Constituição 

Estadual, de  21/9/89

Vigilância nutricional: Lei nº 13.317, de 24/9/99

OBESIDADE

Ver também SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Obesidade infantil, prevenção, merenda escolar, qualidade nutricional: Lei nº 15.072, 

de 5/4/2004

Programa estadual, prevenção, tratamento: Lei nº 14.443, de 18/11/2002

Óbito ver MORTALIDADE

Obstetrícia ver GESTANTE, SAÚDE REPRODUTIVA

Óculos ver EQUIPAMENTO CORRETIVO, SAÚDE VISUAL

Odontologia ver SAÚDE BUCAL

Oftalmologia ver SAÚDE VISUAL

Oncologia ver CÂNCER

Otorrinolaringologia ver SAÚDE AUDITIVA

Orgânicos ver ALIMENTOS – Orgânicos

Organismos geneticamente modificados ver ALIMENTOS – Transgênicos

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ver OSCIP

ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTE DO CORPO HUMANO

O
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Ver também DOAÇÃO, SANGUE, TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Comercialização, proibição: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Órgãos, retirada, transplante: Lei nº 10.860, de 5/8/92

Orientação sexual ver SAÚDE REPRODUTIVA

OSCIP

Ver também SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – parceria público-privada

Qualificação, pessoa jurídica, saúde gratuita, objetivos sociais: Lei nº 14.870, de 

16/12/2003

Qualificação, proibição

Hospital privado não gratuito: Lei nº 14.870, de 16/12/2003

Planos e seguros privados de assistência à saúde: Lei nº 14.870, de 16/12/2003

OUVIDORIA DE SAÚDE

Ver também SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Reclamação, serviços públicos de saúde: Lei nº 15.298, de 6/8/2004

Ouvidoria-Geral do Estado: Lei nº 15.298, de 6/8/2004

Ouvidor de Saúde, competência: Lei nº 15.298, de 6/8/2004

PACIENTE

Ver também HOSPITAL

Acompanhante, paciente epiléptico, tratamento cirúrgico: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Deficiência física, mental e sensorial, reabilitação: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Óbito, informação, procedimentos: Lei nº 14.183, de 30/1/2002

Resultado, cópia, fornecimento, SUS: Lei nº 10.619, de 14/1/92; Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Transferência, unidade, SUS, proximidade, residência: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Parceria público-privada ver SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Periodontia ver SAÚDE BUCAL

PESSOA COM ANEMIA FALCIFORME

Aconselhamento genético: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Cobertura vacinal completa, portador: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

P
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Gestante, atendimento especializado: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Medicamentos, fornecimento: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Método contraceptivo, casal em condições de risco: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Planejamento familiar, casal em condições de risco: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL

Ver também SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

Desinstitucionalização, integração social: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Reabilitação, competência, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Segregação, proibição: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Pessoa com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS ver AIDS

Placenta ver SANGUE – Doação

PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Ver também SAÚDE REPRODUTIVA

Apoio: Lei nº 11.335, de 20/12/93 

Orientação, casal em condições de risco, Anemia falciforme: Lei nº 14.088, de 

6/12/2001

Livre exercício: Constituição Estadual, de 21/9/89

Plano Conjunto de Atendimento Regional ver CONSÓRCIO ADMINISTRATIVO INTERMUNICIPAL 

DE SAÚDE

PLANO DE SAÚDE

Atualização, elaboração: Lei nº 13.317, de 24/9/99

PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Ver também SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SUS

Assistência à saúde, livre à iniciativa privada: Constituição Estadual, de 21/9/89

Atendimento, SUS, beneficiário de plano de saúde, ressarcimento: Lei nº 11.829, de 

14/6/95

Cobertura, negativa, fornecimento, informação, documento, consumidor: Lei nº 

16.316, de 10/8/2006

Empresa ou capital estrangeiro, assistência à saúde: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Informação, documento, hipótese, negativa, tratamento médico, internação: Lei nº 

16.316, de 10/8/2006 

Subvenção, Estado, instituição privada com fins lucrativos: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Plano Estadual de Manejo Ambiental de Resíduos Domésticos e Hospitalares ver 

SANEAMENTO BÁSICO
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Plano Estadual de Saneamento Básico ver SANEAMENTO BÁSICO

Plano Municipal de Saúde ver CONSÓRCIO ADMINISTRATIVO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Planos plurianuais estaduais de saneamento básico ver SANEAMENTO BÁSICO

Plantas medicinais ver MEDICAMENTOS

Poder de polícia sanitária ver AUTORIDADE SANITÁRIA

POLÍTICA ESTADUAL

Alimentação e Nutrição, Conselho Municipal de Saúde, controle social: Lei nº 13.317, 

de  24/9/99

De apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo: Lei nº 13.766, de 30/11/2000

De reciclagem de materiais: Lei nº 18.031, de 12/1/2009

De Saneamento Básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

De Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável: Lei nº 15.982, de 19/1/2006

Epilepsia, assistência: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Mortalidade materna, prevenção: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

Saúde

Auditiva: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

Comunidade, Conselho de Saúde, formulação, execução: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Do homem: Lei nº 18.874, de 20/5/2010

Vocal: Lei nº 16.077, de 26/4/2006  

Política Nacional de Saúde ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

POLUIÇÃO SONORA

Combate: Lei nº 7.302, de 21/7/78

Portador de deficiência ver EQUIPAMENTO CORRETIVO, SAÚDE AUDITIVA, SAÚDE VISUAL

Portador de Anemia Falciforme ver PESSOA COM ANEMIA FALCIFORME

Portador de epilepsia ver EPILEPSIA – epilético

Portador de sofrimento mental ver PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL

Portador do vírus da imunodeficiência humana – HIV ver AIDS 

PRÉ-NATAL E PERINATAL

Ver também GESTANTE, RECÉM-NASCIDO E BEBÊ, SAÚDE REPRODUTIVA

Atendimento médico: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Consulta médica, acompanhante, pai: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Consulta odontológica, avaliação periodontal, encaminhamento, gestante: Lei nº 

15.677, de 14/7/2005

Gestante com Anemia Falciforme, atendimento especializado: Lei nº 14.088, de 

6/12/2001
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Política de prevenção da mortalidade materna: Lei nº 15.952, de 28/12/2005

Prioridade: Constituição Estadual, de 21/9/89

Preservação da saúde ver SAÚDE

PRESERVATIVO 

Ver também AIDS, DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL

Fornecimento: Lei nº 12.296, de 13/9/96; Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Uso, aconselhamento: Lei nº 13.080, de 30/12/98

Presidiário ver SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Procedimento médico ver AIDS

Produtos de interesse da saúde ver ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERESSE DA SAÚDE

PRODUTOS FITOTERÁPICOS 

Ver também MEDICAMENTOS

Distribuição, SUS, Municípios, consórcios intermunicipais de saúde: Lei nº 12.687, de 

1/12/97

Pesquisa: Lei nº 12.687, de 1/12/97

Produtos orgânicos ver ALIMENTOS – Orgânicos

Produtos psicoativos ver MEDICAMENTOS

Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso ver SAÚDE DO IDOSO

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Normas técnicas: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Princípios: Lei nº 13.317, de 24/9/99

PRONTUÁRIO MÉDICO 

Ver também RECEITA MÉDICA

Anotações: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Criança, internação, nome, acompanhante: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Guarda: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Medicamentos, dosagem, registro: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Sigilo: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

Uso exclusivo, serviço de saúde: Lei nº 14.582, de 17/1/2003

PROTEÇÃO DA SAÚDE

Normas técnicas: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Princípios: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Prótese ver EQUIPAMENTO CORRETIVO
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QUALIDADE

Normas técnicas: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Padrão, promoção, saúde do trabalhador: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Reabilitação ver PACIENTE – Deficiência física, mental e sensorial

RECEITA MÉDICA

Ver também DROGARIA, FARMÁCIA, MEDICAMENTOS, PRONTUÁRIO MÉDICO

Abreviatura, proibição: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Código, proibição: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Letra legível, nome genérico, substância, assinatura: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Medicação, aluno, exigência: Lei nº 12.587, de 22/7/97

Prontuário médico, medicamentos, dosagem, registro: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

RECÉM-NASCIDO E BEBÊ

Ver também ALEITAMENTO MATERNO,  BANCO DE LEITE, GESTANTE, PRÉ-NATAL E PERINATAL

Anemia falciforme, exame: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Assistência integral: Lei nº 11.335, de 20/12/93; Lei nº 12.296, de 13/9/96

Avaliação auditiva: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

De baixo peso, prioridade, atendimento, Banco de leite humano: Lei nº 15.687, de 

20/7/2005

Exame

DNA, falha, identificação, mãe, procedimentos, maternidade: Lei nº 18.367, de 

2/9/2009

Hemoglobinopatias: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Toxoplasmose: Lei nº 15.889, de 29/11/2005

Exame do Pezinho

Alfa-1-antitripsina, deficiência: Lei nº 12.504, de 30/5/97

Fator Rh, exame: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Fenilcetonúria, triagem metabólica: Lei nº 11.619, de 4/10/94

Grupo sanguíneo: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Hipotireoidismo congênito: Lei nº 11.619, de 4/10/94

Fator Rh, exame: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Q

R
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Grupo sanguíneo, exame: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Identificação, procedimentos, maternidade: Lei nº 18.367, de 2/9/2009 

Imunologicamente deficiente, prioridade, atendimento, Banco de leite humano: Lei nº 

15.687, de 20/7/2005

Mãe

Identificação, procedimentos, maternidade: Lei nº 18.367, de 2/9/2009 

Portadora do vírus, Aids, atendimento especializado: Lei nº 12.296, de 13/9/96

Normas de segurança, informação, pais: Lei nº 18.367, de 2/9/2009

Portador do vírus, Aids 

Atendimento especializado: Lei nº 12.296, de 13/9/96

Banco de leite humano, prioridade, atendimento: Lei nº 15.687, de 20/7/2005

Prematuro, prioridade, atendimento, Banco de leite humano: Lei nº 15.687, de 

20/7/2005

Sangue

Cordão umbilical, doação: Lei nº 15.438, de 11/1/2005

Fator Rh, exame: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Grupo sanguíneo, exame: Lei nº 14.567, de 9/1/2003 

Teste do Ouvidinho, análise, DNA: Lei nº 14.312, de 19/6/2002; Lei nº 16.280, de 

20/7/2006

Teste do Reflexo Vermelho: Lei nº 16.672, de 8/1/2007

Triagem auditiva neonatal universal: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

Toxoplasmose, exame: Lei nº 15.889, de 29/11/2005

Reclamação ver OUVIDORIA DE SAÚDE

Recuperação da saúde ver SAÚDE

RECURSOS FINANCEIROS 

Benefícios fiscais, empresa brasileira

Medicina preventiva e terapêutica, benefícios fiscais: Constituição  Estadual, de 

21/9/89

Produção, equipamento corretivo, uso, portador de deficiência: Constituição  

Estadual, de 21/9/89

Cooperação financeira, convênio, Estado, Município: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Empresa de Plano de Saúde, ressarcimento, Atendimento, SUS, beneficiário de plano 

de saúde: Lei nº 11.829, de 14/6/95

Financiamento, SUS, recursos, orçamentos, seguridade social, União, Estado, Municípios:  

Constituição Estadual, de 21/9/89
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Fundo Estadual de Saúde, beneficiário: Lei nº 11.983, de 14/11/95

Investimentos prioritários, lei orçamentária: Constituição Estadual, de 21/9/89 

Medicina preventiva e terapêutica, benefícios fiscais, empresa brasileira: Constituição  

Estadual, de 21/9/89

Municipalização: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Parâmetros de custos, assistência à saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Programas de saúde, inferioridade, programas de transporte, sistema viário, proibição: 

Constituição    Estadual, de 21/9/89

Subvenção, Estado, instituição privada com fins lucrativos: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Recursos humanos ver SAÚDE

Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública ver LABORATÓRIO, SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE

Regiões Administrativas ver COORDENADORIA DE SAÚDE 

Remédio ver MEDICAMENTOS

Resíduo hospitalar ver HOSPITAL

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Ver também SANEAMENTO BÁSICO

Indústria de açúcar, álcool e aguardente, tratamento: Lei nº 9.367, de 11/12/86

Lançamento 

Curso d’água: Lei nº 9.367, de 11/12/86

Lagoa: Lei nº 2.126, de 20/1/60; Lei nº 9.367, de 11/12/86

Tóxico, segurança: Lei nº 15.056, de 31/3/2004

RESÍDUOS SÓLIDOS

Ver também SANEAMENTO BÁSICO

Acidente ambiental, informação, órgãos, saúde pública: Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Coleta seletiva: Lei nº 13.766, de 30/11/2000; Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Definição: Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Destinação final: Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Doméstico e hospitalar, coleta seletiva, reciclagem, disposição: Lei nº 11.720, de 

28/12/94; Lei nº 13.317, de 24/9/99; Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Licenciamento ambiental, disposição, mina, comprovação, não comprometimento, 

saúde pública: Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Pesquisa epidemiológica, usina de reciclagem, aterro sanitário, monitoramento, agravos, 

saúde: Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Política estadual  de apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos: Lei nº 

13.766, de 30/11/2000
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Política estadual de reciclagem de materiais: Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Radioativos, fiscalização, controle, competência, Estado: Constituição Estadual, de 

21/9/89 

Tóxicos, fiscalização, controle, competência, Estado: Constituição Estadual, de 

21/9/89 

Transporte, não comprometimento, saúde pública: Lei nº 18.031, de 12/1/2009

Urbano, disposição final, tratamento: Lei nº 14.129, de 19/12/2001

Responsabilidade social na gestão pública estadual ver SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Ressuscitação cardiorrespiratória ver ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR 

RISCOS À SAÚDE

Ver também SAÚDE

Álcool líquido, uso, acidente: Lei nº 19.487, de 13/1/2011

Anabolizante: Lei nº 16.163, de 1/6/2006 

Bebida alcoólica: Lei nº 13.463, de 12/1/2000

Bronzeamento Artificial: Lei nº 13.757, de 29/11/2000; Lei nº 15.234, de 9/7/2004

Drogas, uso: Lei n° 16.941, de 16/8/2007

Relacionados ao trabalho, comunicação, trabalhador, sindicato: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Tabagismo: Lei nº 12.903, de 23/6/98

Risco epidemiológico ver VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Rubéola ver VACINAÇÃO

Sal ver ALIMENTOS

Salubridade ambiental ver SANEAMENTO BÁSICO

SANEAMENTO BÁSICO

Ver também ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESGOTO SANITÁRIO, RESÍDUOS INDUSTRIAIS, 

RESÍDUOS SÓLIDOS

Águas pluviais 

Drenagem: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 24/9/99

Esgoto sanitário, lançamento, proibição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Assentamento populacional, implantação prévia: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Competência, Estado, Município: Constituição Estadual, de 21/9/89

Conselho Estadual de Saneamento Básico: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 

11.720, de  28/12/94

S
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Custos, serviços, composição tarifária, planilha, divulgação: Lei nº 11.720, de 

28/12/94

Definição: Lei nº 6.084, de 15/5/73

Drenagem permanente, obra da construção civil: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Educação sanitária: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 11.812, de 23/3/95

Fator determinante e condicionante, saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça, extinção: 

Lei nº 13.848, de 19/4/2001 

Fundo Estadual de Saneamento Básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.848, de 

19/4/2001 

Fundo Somma, extinção: Lei nº 13.848, de 19/4/2001 

Indicador

Epidemiológico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Sanitário: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Índice Mineiro de Responsabilidade Social, perfil, desempenho, Municípios: Lei nº 

14.172, de 15/1/2002

Laboratório de referência em controle de zoonoses: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Município

Autonomia, organização, prestação de serviços: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Convênios, Estados: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Planejamento, médico sanitarista, engenheiro civil sanitarista: Lei nº 10.306, de 

31/10/90

Parâmetro

Epidemiológico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Sanitário: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Plano Estadual de Manejo Ambiental de Resíduos Domésticos e Hospitalares: Lei nº 

13.317, de 24/9/99

Plano Estadual de Saneamento Básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94  

Planos plurianuais estaduais de saneamento básico, formulação: Constituição Estadual, 

de 21/9/89

Política Estadual de Saneamento Básico

Definição: Lei nº 11.720, de 28/12/94

SUS, participação: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Responsabilidade social na gestão pública estadual, acesso, garantia: Lei nº 15.011, 

de 15/1/2004

Salubridade ambiental: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 24/9/99
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Sistema Estadual de Saneamento Básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

SUS, participação, Política Estadual de Saneamento Básico: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Zoonose

Controle, vetor, hospedeiro:  Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 

24/9/99 

Laboratório de referência em controle de zoonoses: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Vigilância ambiental 

Ações: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 24/9/99

Participação, SUS: Lei nº 13.317, de 24/9/99

SANGUE

Ver também BANCO DE SANGUE, HEMOMINAS, ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTE DO CORPO 

HUMANO

Amostra sorológica, fiscalização: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Bolsa de sangue, estocagem, destinação: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Coagulopatia, portador, atendimento: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Coleta

Materiais descartável e atóxico: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Prioridade, epilético, posto de saúde: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Comercialização, proibição: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Cordão umbilical, doação: Lei nº 15.438, de 11/1/2005

Doação

De sangue: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Do Cordão umbilical: : Lei nº 15.438, de 11/1/2005

Placentário: Lei nº 15.438, de 11/1/2005

Semana de Doação de Sangue: Lei nº 18.026, de 9/1/2009

Doenças transmissíveis, investigação epidemiológica: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Exame, fiscalização: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Fator Rh, recém-nascido: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Grupo sangüíneo, recém-nascido: Lei nº 14.567, de 9/1/2003

Hemocomponentes

Comercialização, proibição: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Entrada, saída, País, regulamentação: Lei nº 13.317, de 24/9/99
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Hemoderivados 

Comercialização, proibição: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Produção, competência, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Hemoglobinopatia

Exame, recém-nascido, anemia falciforme: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Portador, atendimento: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Notificação, resultado positivo, teste, AIDS, Doença de Chagas, Hepatite B, Sífilis: Lei 

nº 13.317, de 24/9/99

Placentário, doação: Lei nº 15.438, de 11/1/2005

Política, competência, SUS: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Programa de vigilância da qualidade do sangue: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Semana de Doação de Sangue: Lei nº 18.026, de 9/1/2009

Teste, fiscalização: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Transfusão 

Legislação Federal, suplementação, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Sistema de controle hemoterápico: Lei nº 13.317, de 24/9/99

SAÚDE

Ver também AÇÕES DE SAÚDE, RISCOS À SAÚDE, SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, SUS

Acesso universal e igualitário: Constituição Estadual, de 21/9/89

Atenção à Saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Competência legislativa, União, Estado, Município, legislação: Constituição Estadual, 

de 21/9/89

Cooperação técnica e financeira, convênio, Estado, Município: Constituição Estadual, 

de 21/9/89

Educação em saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99 

Gratuidade: Constituição Estadual, de 21/9/89

Índice Mineiro de Responsabilidade Social, perfil, desempenho, Municípios: Lei nº 

14.172, de 15/1/2002

Investimentos prioritários, lei orçamentária: Constituição Estadual, de 21/9/89 

Objetivo prioritário, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Poder Público, regulamentação, fiscalização, controle: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Programas de saúde, inferioridade, programas de transporte, sistema viário, proibição: 

Constituição    Estadual, de 21/9/89

Recuperação da saúde, normas técnicas: Lei nº 13.317, de 24/9/99
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Recursos humanos, formação: Constituição Estadual, de 21/9/89; Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Regulamentação, fiscalização, controle, Poder Público: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Sistema de saúde, gestão: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Taxa de Expediente relativa a atos de autoridades administrativas, incidência: Lei nº 

6.763, de 26/12/75

Vigilância à saúde, fiscalização sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

SAÚDE AUDITIVA

Ver também SAÚDE VISUAL, SAÚDE VOCAL

Acuidade Auditiva, aluno: Lei nº 10.868, de 25/8/92

Avaliação auditiva, recém-nascido, bebê, criança: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

Planos municipais de saúde, inclusão: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

Prótese auditiva: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

Triagem auditiva neonatal universal, recém-nascido: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

SAÚDE BUCAL

Assistência odontológica, presidiário: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Atendimento odontológico preventivo, escola estadual: Lei nº 13.444, de 10/1/2000; 

Lei nº 13.802, de 27/12/2000

Avaliação periodontal, encaminhamento, gestante: Lei nº 15.677, de 14/7/2005

Câncer bucal, prevenção: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Cárie, prevenção: Lei nº 12.080, de 12/1/96; Lei nº 13.444, de 10/1/2000; Lei nº 

13.802, de 27/12/2000 

Consulta odontológica, encaminhamento, gestante: Lei nº 15.677, de 14/7/2005

Copo descartável, uso, estabelecimento comercial, obrigatoriedade: Lei nº 11.804, 

de 18/1/95

Dieta alimentar, adequação: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Doença periodontal, prevenção: Lei nº 12.080, de 12/1/96 

Exame de mucosa: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Flúor, aplicação, aluno, escola estadual: Lei nº 13.444, de 10/1/2000

Fluoretação, água para o consumo humano: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Higiene bucal: Lei nº 13.802, de 27/12/2000

Odontologia clínica e cirúrgica, técnicos em prótese dentária, proibição: Lei nº 16.201, 

de 5/7/2006

Odontólogo, atuação, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 25/1/94
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Periodontia

Avaliação periodontal, encaminhamento, gestante: Lei nº 15.677, de 14/7/2005

Doença periodontal, prevenção: Lei nº 12.080, de 12/1/96

Placa bacteriana, prevenção: Lei nº 12.080, de 12/1/96; Lei nº 13.444, de 10/1/2000

Programa de Higiene Bucal, escola estadual: Lei nº 13.802, de 27/12/2000

Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal: Lei nº 13.315, de 21/9/99

Técnicos em prótese dentária, odontologia clínica e cirúrgica, proibição: Lei nº 16.201, 

de 5/7/2006

SAÚDE DO IDOSO

Atendimento domiciliar: Lei nº 12.666, de 4/11/97; Lei nº 13.763,  de 30/11/2000

Atendimento prioritário, serviços, SUS: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Centro de saúde especializado: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Internação asilar: Lei nº 13.763,  de 30/11/2000

Medida profilática, prevenção, doença: Lei nº 12.666, de 4/11/97 

Perfil epidemiológico, identificação: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso: Lei nº 13.763,  de 30/11/2000; Lei nº 

12.666, de 4/11/97

Serviço de saúde

Alternativo: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Geriátrico, normas, elaboração: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Tratamento hospitalar: Lei nº 13.763,  de 30/11/2000

SAÚDE DO HOMEM

Ver também SAÚDE REPRODUTIVA

Política Estadual de Atenção Integral: Lei nº 18.874, de 20/5/2010

Saúde reprodutiva: Lei nº 11.335, de 20/12/93; Lei nº 18.874, de 20/5/2010

Saúde sexual: Lei nº 18.874, de 20/5/2010

Saúde do presidiário ver SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

SAÚDE DO TRABALHADOR

Ações, execução, competência, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Ambiente de trabalho, interdição, SUS: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Autoridade sanitária, Regulamentação: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador, Conselho Estadual de Saúde: Lei nº 13.317, 

de 24/9/99

Higienização, uniforme, equipamento, produto nocivo: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Lesão por Esforço Repetitivo, prevenção: Lei nº 13.866, de 10/5/2001
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Normas técnicas: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Notificação, SUS, casos, agravo, saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Padrão de qualidade, promoção: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Política, controle social, SUS: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Programa de controle: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sistema Informatizado em Saúde do Trabalhador: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Substância e produto nocivos : Lei nº 13.317, de 24/9/99

Saúde materno-infantil ver GESTANTE, RECÉM-NASCIDO E BEBÊ, SAÚDE REPRODUTIVA

SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

Ver também HOSPITAL – Psiquiátrico, PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL

Camisa-de-força, tratamento psiquiátrico, proibição: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Cela-forte, tratamento psiquiátrico, proibição: Lei nº 11.802, de 18/1/95 

Centro de convivência: Lei nº 11.802, de 18/1/95 

Centro de referência em saúde mental: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Comissões de reforma psiquiátrica: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Eletroconvulsoterapia, critérios, aplicação: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Internação psiquiátrica: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Hospital 

De custódia e tratamento psiquiátrico: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Psiquiátrico: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Lar, pensão protegida: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Medicamentos, aplicação: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Médico psiquiatra, atuação, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Observação psiquiátrica, presidiário, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 

25/1/94

Serviço de emergência psiquiátrica: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Serviço especializado, regime de hospital-dia e hospital-noite: Lei nº 11.802, de 

18/1/95

Síndrome de dependência alcoólica, internação: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Unidade de internação psiquiátrica: Lei nº 11.802, de 18/1/95

Unidade psiquiátrica, construção: Lei nº 11.802, de 18/1/95

SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Assistência médica, garantia: Constituição Estadual, de 21/9/89

Assistência odontológica: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Assistência sanitária: Lei nº 11.404, de 25/1/94
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Clínico geral, atuação, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Cuidados médicos especiais, transferência, hospital: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Doença infecciosa, unidade, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Enfermaria, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Médico psiquiatra, atuação, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Observação psiquiátrica, presidiário, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 

25/1/94

Obstetrícia, atendimento, gestante, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 

25/1/94

Odontólogo, atuação, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 25/1/94

Toxicômano, cuidados: Lei nº 11.404, de 25/1/94  

SAÚDE REPRODUTIVA 

Ver também ALEITAMENTO MATERNO, CÂNCER DE MAMA, CÂNCER GINECOLÓGICO, GESTANTE, 

MÉTODO CONTRACEPTIVO, PRÉ-NATAL E PERINATAL, PLANEJAMENTO FAMILIAR, SAÚDE DO 

HOMEM

Aconselhamento Genético, portador de traço e de anemia falciformes: Lei nº 14.088, 

de 6/12/2001

Aleitamento materno: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Assistência integral: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Campanha de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento da Infertilidade: Lei nº 15.295, 

de 5/8/2004

Câncer de mama: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Câncer ginecológico: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Climatério, programa de assistência: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Do Homem: Lei nº 18.874, de 20/5/2010

Doença Sexualmente transmitida: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Esterilização, atestado, efeito, contratação, empregada, proibição: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Fertilidade, correção, diagnóstico: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Gravidez precoce, prevenção: Lei nº 13.080, de 30/12/98

Infertilidade, prevenção, tratamento, campanha: Lei nº 15.295, de 5/8/2004

Obstetrícia, presidiária, gestante, estabelecimento penitenciário: Lei nº 11.404, de 

25/1/94

Orientação sexual: Lei nº 11.335, de 20/12/93

Recém-nascido, assistência integral: Lei nº 11.335, de 20/12/93 
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SAÚDE VISUAL

Ver também SAÚDE AUDITIVA

Exame

De fundo de olho, recém-nascido: Lei nº 16.672, de 8/1/2007

Oftalmológico, criança, médico oftalmologista, SUS: Lei nº 16.672, de 8/1/2007

Lentes de contato, comercialização: Lei nº 15.177, de 16/6/2004

Óculos, comercialização: Lei nº 15.177, de 16/6/2004

Teste 

De Acuidade Visual, estabelecimento de ensino: Lei nº 10.868, de 25/8/92

Do reflexo vermelho, recém-nascido: Lei nº 16.672, de 8/1/2007

SAÚDE VOCAL

Ver também SAÚDE AUDITIVA

Atendimento fonoaudiológico: Lei nº 16.077, de 26/4/2006

Disfonia: Lei nº 16.077, de 26/4/2006

Política Estadual de Saúde Vocal: Lei nº 16.077, de 26/4/2006

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ver também CARDIOMINAS, CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE

Cardiominas, sucessão, efeitos legais, extinção: Lei nº 12.688, de 15/12/97

Competência: Lei nº 13.317, de 24/9/99; Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011

Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher: Lei nº 15.218, de 

7/7/2004

Notificação Compulsória de Violência contra 

A Mulher, encaminhamento: Lei nº 15.218, de 7/7/2004

O Idoso, encaminhamento: Lei nº 17.249, de 27/12/2007

Organização administrativa Lei nº 10.636, de 16/1/92; Lei Delegada nº 180, de 

20/1/2011     

Poder de polícia sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública: Lei nº 13.317, de 24/9/99

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Competência: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Poder de polícia sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ver também ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTAÇÃO, ALIMENTOS, NUTRIÇÃO, OBESIDADE, 

POLÍTICA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, VIGILÂNCIA À SAÚDE

Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional: Lei nº 15.982, de 

19/1/2006
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Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável: Lei nº 15.982, 

de 19/1/2006

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais: Lei nº 

15.982, de 19/1/2006

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável: Lei nº 15.982, 

de 19/1/2006

Educação alimentar e nutricional, estabelecimento de ensino: Lei nº 11.871, de 21/8/95; 

Lei nº 15.072,  de 5/4/2004

Gordura 

Saturada, alto teor, merenda escolar, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Trans, alto teor, merenda escolar, proibição: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Trans, identificação, quantificação, rótulo, alimento: Lei nº 16.162, de 1/6/2006

Hábito alimentar: Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Indicador de vigilância alimentar e nutricional: Lei nº 15.982, de 19/1/2006

Índice Mineiro de Responsabilidade Social, perfil, desempenho, Municípios: Lei nº 

14.172, de 15/1/2002

Política 

De Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável: Lei nº 15.982, de 19/1/2006

Estadual Alimentação e Nutrição, Conselho Municipal de Saúde, controle social: 

Lei nº 13.317, de  24/9/99

Nacional de Saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável: Lei nº 15.982, de 

19/1/2006

Programa de educação alimentar e nutricional, estabelecimento de ensino: Lei nº 11.871, 

de 21/8/95; Lei nº 15.072, de 5/4/2004

Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares: Lei nº 17.591, de 23/6/2008

Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável: Lei nº 15.982, de 

19/1/2006

Vigilância 

Alimentar e nutricional: Lei nº 13.317, de 24/9/99; Lei nº 15.982, de 19/1/2006

Epidemiológica nutricional: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Hipovitaminose A: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Nutricional: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sanitária dos alimentos: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Seguro-Saúde ver PLANO DE SAÚDE
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SERINGA

Ver também AIDS, HOSPITAL, BANCO DE SANGE

Agulha 

Descartável: Lei nº 12.296, de 13/9/96; Lei nº 16.276, de 19/7/2006

Retrátil: Lei nº 18.797, de 31/3/2010

Fornecimento: Lei nº 12.296, de 13/9/96

Serviço Geriátrico ver SAÚDE DO IDOSO

Serviço Integrado de Administração Financeira ver INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO – SIAF – 

Cidadão

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Ver também AÇÕES DE SAÚDE, SAÚDE, OSCIP, OUVIDORIA DE SAÚDE, PLANOS E SEGUROS 

PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,  USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Acesso: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Ações preventivas: Constituição Estadual, de 21/9/89

Alternativo, atendimento, idoso: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Complementação, pessoa física ou jurídica: Constituição Estadual, de 21/9/89

Convênio, SUS, informação: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Descentralização: Constituição Estadual, de 21/9/89

Direitos, usuário: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Diretrizes: Constituição Estadual, de 21/9/89

Geriátrico, normas, elaboração: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Parceria público-privada: Lei nº 14.868, de 16/12/2003

Poder Público, execução: Constituição Estadual, de 21/9/89

Profissional, valorização: Constituição Estadual, de 21/9/89

Regionalização: Constituição Estadual, de 21/9/89

Relevância pública: Constituição Estadual, de 21/9/89

Responsabilidade social na gestão pública estadual, acesso, garantia: Lei nº 15.011, 

de 15/1/2004

SIAF – Cidadão ver INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

SÍFILIS

Ver também DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL

Banco de sangue, diagnóstico: Lei nº 9.546, de 30/12/87

Notificação, Secretaria de Estado da Saúde, resultado positivo, teste: Lei nº 13.317, 

de 24/9/99

Sigilo médico ver EXAME
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Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ver AIDS

Síndrome de dependência alcoólica ver ALCOOLISMO, SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Ver também INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Anemia Falciforme, controle epidemiológico: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Epilepsia: Lei nº 18.373, de 4/9/2009

Preços de  medicamentos, controle: Lei nº 13.820, de 11/1/2001

Saúde do Trabalhador: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sistema de informação na área da saúde, implantação: Constituição Estadual, de 

21/9/89

Vigilância à Saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sistema de saúde ver SAÚDE

Sistema de Informação de Vigilância á Saúde ver INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Sistema Estadual de Saneamento Básico ver SANEAMENTO BÁSICO

Sistema Informatizado em Saúde do Trabalhador ver INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Sistema Único de Saúde ver SUS

SUS 

Ver também AÇÕES DE SAÚDE, ATENÇÃO À SAÚDE, CARDIOMINAS, CÓDIGO DE SAÚDE, FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE, NOTIFICAÇÃO, PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 

SAÚDE, SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Atenção à saúde, Sistema de Saúde, gestão: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Atendimento prioritário, idoso, serviços: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Auditoria assistencial, competência: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Beneficiário ou não de plano de saúde, distinção, proibição: Lei nº 11.829, de 14/6/95

Cardiominas, Equipamento médico-hospitalar, autorização, transferência, posse, direito 

de uso: Lei nº 12.486, de 8/4/97

Convênio, informação, usuário de serviços públicos de saúde: Lei nº 16.279, de 

20/7/2006

Consórcios públicos, área, saúde,  princípios, diretrizes: Lei nº 18.036, 12/1/2009

Direção Estadual, competência: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Empresa de Plano de Saúde, ressarcimento, Atendimento, SUS, beneficiário de plano 

de saúde: Lei nº 11.829, de 14/6/95

Equipamento médico-hospitalar, autorização, Cardiominas, transferência, posse, direito 

de uso: Lei nº 12.486, de 8/4/97
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Financiamento, recursos, orçamentos, seguridade social, União, Estado, Municípios:  

Constituição Estadual, de 21/9/89

Iniciativa privada, participação: Lei nº 11.829, de 14/6/95

Notificação, casos: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Política Estadual de Saneamento Básico, participação: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso: Lei nº 13.763,  de 30/11/2000

Saneamento básico, política, formulação: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Saúde do trabalhador, competência

Ambiente de trabalho, interdição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Normas técnicas, elaboração: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Política, controle social: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sistema Informatizado em Saúde do Trabalhador, gerenciamento: Lei nº 13.317, 

de 24/9/99

Sistema de Saúde, gestão: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Subsistema Municipal: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Unidade, participação, rede credenciada, plano de saúde: Lei nº 11.829, de 14/6/95

TABAGISMO

Ver também ALCOOLISMO

Cigarro

Uso, coletivos interestadual e intermunicipal: Lei nº 7.622, de 17/12/79

Venda, proibição, escola pública: Lei nº 12.171, de 31/5/96; Lei nº 10.478, de 

8/7/91

Combate: Lei nº 7.622, de 17/12/79; Lei nº 10.478, de 8/7/91; Lei nº 12.903, de 23/6/98; 

Lei nº  12.171, de 31/5/96

Fumódromo, exaustão do ar, ambiente externo: Lei nº 12.903, de 23/6/98  

Produto fumígeno, tabacaria: Lei nº 12.903, de 23/6/98

Tênia ver EPILEPSIA 

TESTE

Ver também EXAME, LABORATÓRIO

Acuidade Auditiva, aluno: Lei nº 10.868, de 25/8/92

Acuidade Visual, aluno: Lei nº 10.868, de 25/8/92

De gravidez, efeito, contratação, empregada, proibição: Lei nº 13.317, de 24/9/99 

T
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Do Ouvidinho, análise, DNA, recém-nascido: Lei nº 14.312, de 19/6/2002

Do Reflexo Vermelho, recém-nascido: Lei nº 16.672, de 8/1/2007

Sorologia, vírus linfotrópico da célula T humana – HTLV-I e HTLV-II –, gestante: Lei nº 

17.344, de 15/1/2008

Triagem auditiva neonatal universal, recém-nascido: Lei nº 16.280, de 20/7/2006

Toxicômano ver DROGAS

Transfusão de sangue ver SANGUE

Transgênicos ver ALIMENTOS

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Ver também DOAÇÃO, ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTE DO CORPO HUMANO

Banco de órgãos, tecidos e substâncias humanas: Lei nº 10.860, de 5/8/92

Cadastro estadual de doadores, atualização: Lei nº 11.553, de 3/8/94

Cadastro estadual de pessoas que necessitam de transplante, atualização: Lei nº 

11.553, de 3/8/94

Campanha anual de informação sobre a doação de órgãos: Lei nº 11.553, de 3/8/94

Doação,  órgãos, estímulo: Constituição Estadual, de 21/9/89

Legislação Federal, suplementação, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Lista de espera, ordem cronológica: Lei nº 10.860, de 5/8/92

Morte encefálica, notificação, Secretaria de Estado da Saúde: Lei nº 10.860, de 

5/8/92

Órgãos, retirada, permissão: Lei nº 10.860, de 5/8/92

TRANSPORTE SANITÁRIO

Ambulância

Aparelho desfibrilador cardíaco externo automático: Lei nº 15.778, de 26/10/2005

Fiscalização, SUS: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Primeiros socorros, estabelecimento comercial: Lei nº 13.647, de 13/7/2000

Cadáver

Serviço de transporte, estabelecimento de serviço de interesse da saúde: Lei nº 

13.317, de 24/9/99

Serviço de transporte intermunicipal por via terrestre 

Veículos de resgate e do Corpo de Bombeiros Militar, aparelho desfibrilador cardíaco 

externo automático: 

Lei nº 15.778, de  26/10/2005

Tratamento psiquiátrico ver SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

Triagem ver EXAME, TESTE
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Triagem metabólica ver EXAME DO PEZINHO

Tuberculose ver DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA

Universalização ver ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Urgência ver ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR

USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Ver também PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE,  SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE SAÚDE, SUS

Acesso, serviços públicos de saúde: Lei nº 16.279, de 20/7/2006 

Anestesia: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Consulta médica, acompanhante: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Direitos: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Informação

Convênio, SUS: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Despesa, exame, medicamentos, internação, tratamento médico: Lei nº 16.279, 

de 20/7/2006

Tratamento médico, procedimentos:  Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Privacidade: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Prontuário médico, acesso: Lei nº 16.279, de 20/7/2006

Sigilo profissional, informação pessoal:  Lei nº 16.279, de 20/7/2006

VACINAÇÃO

Ver também MEDICAMENTOS

Cobertura vacinal completa, portador de traço e de anemia falciformes: Lei nº 14.088, 

de 6/12/2001

Equipamento imunobiológico, produção, competência, Estado: Constituição Estadual, 

de 21/9/89 

Rubéola, Tríplice viral  – MMR: Lei nº 11.260, de 28/10/93

Tríplice viral – MMR, Rubéola: Lei nº 11.260, de 28/10/93

Vacinas infantis obrigatórias, divulgação: Lei nº 17.714, de 8/8/2008

VIGILÂNCIA À SAÚDE

Ver também SAÚDE

U

V
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Fiscalização sanitária: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Sistema de Informação de Vigilância á Saúde: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Vigilância alimentar e nutricional ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

Ações: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 24/9/99

Participação, SUS: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Vigilância epidemiológica nutricional ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ver também AUTORIDADE SANITÁRIA, HOSPITAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ações, execução, competência, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Controle epidemiológico 

Anemia Falciforme: Lei nº 14.088, de 6/12/2001

Câncer de mama e ginecológico: Lei nº 11.868, de 28/7/95

Indicador 

Do comportamento epidemiológico das infecções hospitalares: Lei nº 11.053, de 

30/3/93

Epidemiológico, saneamento básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Investigação epidemiológica, doença transmitida por sangue: Lei nº 13.317, de 

24/9/99

Parâmetro epidemiológico, saneamento básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Perfil epidemiológico, idoso, identificação: Lei nº 12.666, de 4/11/97

Risco epidemiológico, Taxa de Expediente relativa a atos de autoridades administrativas: 

Lei nº 6.763, de 26/12/75

Vigilância epidemiológica nutricional, definição: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Zoonose

Controle, vetor, hospedeiro:  Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 

24/9/99 

Laboratório de referência em controle de zoonoses: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Vigilância alimentar e nutricional ver SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ver também AUTORIDADE SANITÁRIA, DENGUE

Abate, animais, condições sanitárias, melhoria: Lei nº 13.181, de 20/1/99 

Ações, execução, competência, Estado: Constituição Estadual, de 21/9/89

Alimentos: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Alvará sanitário 



75

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Concessão: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Drugstore, loja de conveniência, farmácia: Lei nº 18.679, de 23/12/2009

Autorização para Comércio e Trânsito de Produto Animal – ACT, procedência, estado 

sanitário: Lei nº 12.728, de 30/12/97

Carne 

Abate, animais, condições sanitárias, melhoria: Lei nº 13.181, de 20/1/99 

Autorização para Comércio e Trânsito de Produto Animal – ACT, procedência, estado 

sanitário: Lei nº  12.728, de 30/12/97

Programa de Incentivo à Implantação de Matadouros e Mercados Públicos 

Municipais: Lei nº 13.181, de 20/1/99 

Controle Sanitário: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Educação sanitária: Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 11.812, de 23/3/95

Fiscalização sanitária, produto de origem animal: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Indicador, sanitário, saneamento básico: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Infração sanitária 

Mosquito transmissor, dengue, penalidade: Lei nº 19.482, de 12/1/2011

Procedimento Administrativo, penalidade: Lei nº 13.317, de 24/9/99

Inspeção sanitária, produto de origem animal: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Mosquito transmissor, Dengue, controle sanitário: Lei nº 19.482, de 12/1/2011

Parâmetro sanitário: Lei nº 11.720, de 28/12/94

Produto de origem animal 

Autorização, comércio, trânsito,  procedência, estado sanitário: Lei nº 12.728, de 

30/12/97

Fiscalização sanitária: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Inspeção sanitária: Lei nº 11.812, de 23/3/95

Programa de Incentivo à Implantação de Matadouros e Mercados Públicos Municipais: 

Lei nº 13.181, de 20/1/99

Vírus HIV ver AIDS

Vírus linfotrópico da célula T humana – HTLV-I e HTLV-II ver TESTE

ZOONOSE 

Ver também VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Controle, vetor, hospedeiro:  Lei nº 11.720, de 28/12/94; Lei nº 13.317, de 24/9/99 

Laboratório de referência em controle de zoonoses: Lei nº 13.317, de 24/9/99
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4 – SAÚDE PÚBLICA – NORMAS JURÍDICAS

LEI DELEGADA Nº 180, DE 2011

Origem: 

- Resolução da ALMG nº 5.341, de 20/12/2010.

LEI DELEGADA Nº 180, DE 20 DE JANEIRO DE 2011

Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração 

Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais 

e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere 

o inciso IX do art. 90, da Constituição do Estado e nos termos na Resolução nº 5.341, de 

20 de dezembro de 2010, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta 

a seguinte Lei Delegada: 

..........................................................................................................................

CAPÍTULO II

DA GOVERNADORIA DO ESTADO

 ..........................................................................................................................

Seção III

Do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Art. 50 – A autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 

Minas Gerais – IPSM –, a que se refere a Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, 

vinculada à Policia Militar do Estado de Minas Gerais, dotada de autonomia administrativa 

e financeira, personalidade jurídica de direito público, com prazo de duração indeterminado 

e sede e foro na Capital do Estado, tem a sua estrutura básica definida nesta lei delegada.

Art. 51 – O IPSM tem por finalidade a prestação previdenciária e a assistência à saúde 

de seus beneficiários, competindo-lhe:

I  – gerir o regime próprio de previdência dos servidores militares do Estado;

II  – assegurar a assistência à saúde aos segurados e a seus dependentes; e

III  – exercer atividades correlatas.

Art. 52 – A assistência à saúde prestada pelo IPSM compreende ações de promoção, 

prevenção, manutenção e recuperação da saúde dos segurados e seus dependentes.

§ 1º – Ao militar é assegurada, mediante recolhimento das contribuições previstas no 

art. 4º da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, assistência básica à saúde a cargo do 
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IPSM, nos termos e condições do Plano de Assistência à Saúde do Pessoal Militar do Estado 

de Minas Gerais, aprovado pelo Conselho de Administração e homologado pelo Governador.

§ 2º – A assistência à saúde do beneficiário é prestada nos termos e condições do 

Plano de Assistência à Saúde do Pessoal Militar do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo 

Conselho de Administração e homologado pelo Governador, em regime de coparticipação.

§ 3º – A assistência básica de que trata o § 1º deste artigo compreende o conjunto 

de procedimentos preventivos ou curativos indispensáveis à manutenção da saúde do 

militar, conforme disposto no Plano de Assistência à Saúde do Pessoal Militar do Estado 

de Minas Gerais.

Art. 53 – O IPSM tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I  – Conselho de Administração;

II  – Unidade de Direção Superior: Diretoria-Geral; e

III  – Unidades Administrativas:

a) Assessoria de Apoio Técnico;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

e) Diretoria de Saúde; e

f) Diretoria de Previdência.

Art. 54 – O IPSM é o gestor e agente executor do Fundo de Apoio Habitacional aos 

Militares do Estado de Minas Gerais  – Fahmemg  –, nos termos do art. 9º da Lei nº 17.949, 

de 22 de dezembro de 2008.
..........................................................................................................................

CAPÍTULO VIII

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Art. 132 – A Secretaria de Estado de Defesa Social  – Seds  –, a que se refere o inciso 

V do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, 

coordenar, articular, avaliar e otimizar as ações operacionais do Sistema de Defesa Social, 

visando à promoção da segurança da população, competindo-lhe:
..........................................................................................................................

IX – elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações necessárias 

à sua implantação;

X – planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de 

prevenção do uso de substâncias e produtos psicoativos, visando ao tratamento, à 

recuperação e à reinserção social do dependente químico;

XI  – credenciar organizações públicas, privadas e não governamentais para a composição 

das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas; e

...........................................................................................................................

Art. 133 – A Secretaria de Estado de Defesa Social tem a seguinte estrutura orgânica básica:
..........................................................................................................................
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XIII  – Subsecretaria de Políticas sobre Drogas:

a) Superintendência de Articulação e Descentralização de Políticas sobre Drogas;

b) Superintendência de Prevenção, Tratamento e Reinserção Social; e

c) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas;

..........................................................................................................................

Seção I
Da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário

Art. 162 – A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário – Arsae-MG –, de que trata a Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, 

tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas de ordem técnica, econômica 

e social para a sua regulação, quando o serviço for prestado:

I  – pelo Estado ou por entidade de sua administração indireta, em razão de convênio 

celebrado entre o Estado e o Município;

II  – por entidade da administração indireta estadual, em razão de permissão, contrato 

de programa, contrato de concessão ou convênio celebrados com o Município;

III  – por Município ou consórcio público de Municípios, direta ou indiretamente, 

mediante convênio ou contrato com entidade pública ou privada não integrante da 

administração pública estadual;

IV  – por entidade de qualquer natureza que preste serviços em Município situado em 

região metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a ação comum entre o 

Estado e Municípios se fizer necessária; e

V  – por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios.

§ 1º – A regulação e a fiscalização, pela Arsae-MG, dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário dependem de autorização expressa do Município ou do 

consórcio público.

§ 2º – A autorização prevista no § 1º não será necessária se o Município ou o consórcio 

público tiverem aderido, antes da publicação da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, à 

regulamentação dos serviços pelo Estado, caso em que a regulação e a fiscalização, inclusive 

tarifárias, passarão a ser exercidas pela Arsae-MG.

Art. 163 – Para o cumprimento das finalidades a que se refere o “caput” do art. 162, 

compete à Arsae-MG:

I  – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento 

da legislação específica relativa ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário;

II – fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, incluídos os aspectos contábeis e financeiros e os relativos ao 

desempenho técnico-operacional;

III  – expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao estabelecimento 

de padrões de qualidade para:

a) a prestação dos serviços;
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b) a otimização dos custos;

c) a segurança das instalações; e

d) o atendimento aos usuários;

IV – celebrar convênio com Municípios que tenham interesse em se sujeitar à atuação 

da Arsae-MG;

V – estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o 

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;

VI – analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos serviços;

VII – participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política Estadual de 

Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico;

VIII – elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado em 

obras e serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário;

IX – promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficiência dos serviços 

prestados e do atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores dos serviços e dos 

entes delegatários;

X – aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem motivo 

justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela 

Arsae-MG;

XI – celebrar convênios e contratos com órgãos e entidades internacionais, federais, 

estaduais e municipais e com pessoas jurídicas de direito privado, no âmbito de sua 

competência;

XII – manter serviço gratuito de atendimento telefônico para recebimento de reclamações 

dos usuários, para efeito do disposto no inciso III do art. 3º da Lei nº 18.309, de 2009, 

sem prejuízo do estabelecimento de outros mecanismos em regulamento da ARSAE-MG;

XIII – elaborar e aprovar seu regimento interno, o qual estabelecerá procedimentos 

para a realização de audiências e consultas públicas, para o atendimento às reclamações 

de usuários e para a edição de regulamentos e demais decisões da agência;

XIV – administrar seu quadro de pessoal, seu patrimônio material e seus recursos 

financeiros; e

XV – exercer atividades correlatas.

Art. 164 – A Arsae-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I  – Diretoria Colegiada, composta por três membros, nomeados pelo Governador, com 

mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida uma única recondução;

II  – Conselho Consultivo de Regulação;

III  – Procuradoria;

IV  – Ouvidoria;

V  – Gabinete;

VI  – Auditoria Seccional;

VII  – Assessoria de Comunicação Social;

VIII  – Assessoria de Apoio Administrativo;

IX  – Assessoria de Regulação;

X  – Assessoria de Fiscalização;



97

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

XI  – Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira; e

XII  – Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços.

..........................................................................................................................

CAPÍTULO XVIII
DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

..........................................................................................................................

Seção II

Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Art. 218 – A autarquia Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais – Ipsemg –, a que se refere a alínea “c” do inciso XII do art. 12 da Lei Delegada 

nº 179, de 2011, tem por finalidade prestar assistência médica, hospitalar, farmacêutica, 

odontológica e social a seus beneficiários e gerir o regime próprio de previdência nos termos 

da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, competindo-lhe:

I – formular as políticas, normatizar, coordenar e executar as atividades relativas à 

concessão de benefícios previdenciários, no âmbito de sua competência;

II – formular as políticas, normatizar, coordenar e executar as atividades relativas 

à prestação de assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, social e 

complementar aos seus beneficiários;

III – formular as políticas, executar e controlar as diretrizes gerais de gestão, investimento 

e alocação de recursos próprios do Ipsemg e dos fundos vinculados, provenientes das 

contribuições do segurado, do Estado e de outras estabelecidas na legislação vigente;

IV – adotar medidas destinadas a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do Plano 

de Benefícios dos servidores públicos sob a responsabilidade do Ipsemg e dos fundos 

vinculados, observadas as normas fixadas na legislação vigente;

V – exercer o controle e a cobrança da dívida ativa do Ipsemg, na forma da legislação 

vigente;

VI – planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a formulação e a implantação de 

planos, programas, projetos ou atividades em consonância com os objetivos neles definidos;

VII – prestar suporte técnico e operacional ao funcionamento do Conselho Estadual 

de Previdência – Ceprev;

VIII – elaborar prestações de contas dos recursos provenientes de contribuições para o 

Regime Próprio de Previdência Social  – RPPS –, de que trata a Lei Complementar nº 64, de 

2002;

IX – coordenar as ações relativas à compensação previdenciária de que trata a Lei Federal 

9.796, de 5 de maio de 1999; e

X – exercer atividades correlatas.

Art. 219 – O Ipsemg tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I  – Unidades Colegiadas:

a) Conselho de Beneficiários;
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b) Conselho Deliberativo;

c) Conselho Fiscal; e

d) Diretoria Executiva;

II  – Direção Superior:

a) Presidente; e

b) Vice-Presidente; e

III  – Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Auditoria Seccional;

c) Procuradoria;

d) Assessoria de Políticas e Regulação em Saúde;

(Alínea com redação dada pelo art. 19 da Lei Delegada nº 183, de 26/1/2011.)

e) Assessoria de Comunicação Social;

f) Diretoria de Previdência;

g) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças; e

h) Diretoria de Saúde.

§ 1º – Para fins do cumprimento da paridade a que se refere o art. 88 da Lei 

Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, o Governador designará por decreto 

seis representantes para comporem o Conselho Deliberativo e três representantes para 

comporem o Conselho Fiscal a que se referem, respectivamente, as alíneas “b” e “c” do 

inciso I deste artigo.

§ 2º – A Diretoria Executiva, prevista na alínea “d” do inciso I deste artigo é composta 

pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Assessor-Chefe da Assessoria de Políticas 

e Regulação em Saúde, Diretor de Previdência, Diretor de Saúde e Diretor de Planejamento, 

Gestão e Finanças e exercerá suas atividades de forma colegiada.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 19 da Lei Delegada nº 183, de 26/1/2011.)
..........................................................................................................................

CAPÍTULO XIX

DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Art. 222 – A Secretaria de Estado de Saúde – SES –, a que se refere o inciso XVI do 

art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade formular, regular e fomentar 

as políticas de saúde pública no Estado de Minas Gerais, atuando em cooperação com os 

demais entes federados na prevenção, promoção, preservação e recuperação da saúde da 

população, competindo-lhe:

I – formular e coordenar a política estadual de saúde e supervisionar sua execução nas 

instituições que integram sua área de competência;

II – monitorar, coordenar, avaliar e consolidar as informações sobre saúde no Estado;

III – formular planos e programas em sua área de competência, observadas as 

determinações governamentais, em articulação com a Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão;

IV – gerenciar, coordenar, controlar e avaliar as políticas do Sistema Único de Saúde – 

SUS – no Estado;
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V – promover e coordenar o processo de regionalização e descentralização dos serviços 

e ações de saúde;

VI – incentivar e fomentar a universalização da atenção primária à saúde, assegurando 

o acesso às redes de atenção;

VII – normalizar e implantar as redes de atenção à saúde do SUS no Estado;

VIII – formular, em caráter complementar, as políticas de assistência farmacêutica no 

Estado;

IX – formular diretrizes para o planejamento das demandas assistenciais de saúde e o 

credenciamento de instituições para a prestação de serviços de saúde;

X – coordenar o monitoramento e a avaliação das formas de financiamento do SUS 

no Estado;

XI – estabelecer normas, em caráter complementar, para o controle, a avaliação e a 

auditoria das ações e serviços de saúde no Estado;

XII – coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância 

sanitária, epidemiológica, ambiental, nutricional e de saúde do trabalhador;

XIII – coparticipar da formulação da política de saneamento básico;

XIV – estimular a pesquisa e a incorporação de inovações científicas e tecnológicas no 

âmbito do SUS;

XV – editar normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos 

de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;

XVI  – editar, em caráter complementar, normas e regulamentos destinados à prevenção, 

promoção, proteção e recuperação da saúde da população no Estado;

XVII – fomentar a gestão participativa do SUS;

XVIII – exercer atividades correlatas; e

XIX – exercer o poder de polícia no âmbito da sua competência.

Art. 223 – A Secretaria de Estado de Saúde tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I – Gabinete;

II – Assessoria Jurídica;

III – Auditoria Setorial;

IV – Assessoria de Comunicação Social;

V – Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI – Assessoria Técnica;

VII – Assessoria de Normalização de Serviços de Saúde;

VIII – Assessoria de Gestão em Tecnologia da Informação;

IX – Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde:

a) Superintendência de Atenção Primária à Saúde;

b) Superintendência de Redes de Atenção à Saúde; e

c) Superintendência de Assistência Farmacêutica;

X – Subsecretaria de Regulação em Saúde:

a) Superintendência de Programação Assistencial;

b) Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde; e

c) Superintendência de Monitoramento, Avaliação e Controle de Serviços de Saúde;
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XI – Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde:

a) Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador; e

b) Superintendência de Vigilância Sanitária;

XII – Subsecretaria de Gestão Regional:

a) Superintendências Regionais de Saúde, até o limite de dezoito unidades:

(Alínea com redação dada pelo art. 20 da Lei Delegada nº 183, de 26/1/2011.)

1. Gerências Regionais de Saúde, até o limite de onze unidades; e

XIII – Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde:

a) Superintendência de Planejamento e Finanças;

b) Superintendência de Gestão; e

c) Superintendência de Gestão de Pessoas.

Art. 224 – Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Saúde:

I – por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Saúde – CES; e

b) a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG;

II – por vinculação:

a) a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – 

Hemominas;

b) a Fundação Ezequiel Dias – Funed; e

c) a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig.

Seção I

Da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

Art. 225 – A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG –, a que se 

refere o inciso III do art. 11 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, 

coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas ao ensino, à educação, à pesquisa e 

ao desenvolvimento institucional e de recursos humanos no âmbito do SUS, competindo-lhe:

I – desenvolver programa de formação e educação permanente dos agentes com atuação 

no âmbito de saúde, de extensão e pesquisas sobre temas relevantes em saúde pública;

II – estabelecer articulação e intercâmbio com órgãos e entidades nacionais e 

internacionais, públicas e privadas, visando ao fortalecimento e ao aperfeiçoamento da 

ESP/MG na área de saúde;

III – desenvolver estudos e pesquisas voltados à identificação de riscos e agravos em 

saúde pública;

IV – desenvolver estudos relativos ao perfil e às políticas de valorização do servidor da 

área de saúde;

V – programar, coordenar, executar e avaliar as atividades relativas ao acervo bibliográfico 

da Secretaria de Estado de Saúde e das entidades a ela vinculadas; e

VI – exercer atividades correlatas.

Art. 226 –A ESP/MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
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II – Unidades de Direção Superior:

a) Diretor-Geral; e

b) Vice-Diretor-Geral; e

III – Unidades Administrativas:

a) Assessoria Jurídica;

b) Auditoria Setorial;

c) Assessoria de Comunicação Social;

d) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

e) Superintendência de Educação; e

f) Superintendência de Pesquisa.

Seção II

Da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais

Art. 227 – A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais 

– Hemominas –, a que se refere a alínea “a” do inciso XIII do art. 12 da Lei Delegada nº 

179, de 2011, tem por finalidade garantir à população a oferta de sangue, hemoderivados, 

células e tecidos em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política estadual de 

saúde, obedecidos os padrões de excelência e qualidade, competindo-lhe:

I – assegurar unidade de comando e direção às políticas estaduais relativas à hematologia 

e hemoterapia;

II – garantir à população a oferta, com qualidade, de outros tecidos biológicos e células;

III – desenvolver atividades nas áreas de prestação de serviços, assistência médica, ensino, 

pesquisa, desenvolvimento tecnológico, produção, controle de qualidade e educação sanitária;

IV – integrar as funções, serviços e atividades concernentes à hematologia e hemoterapia 

do Estado;

V – planejar, coordenar e executar a produção de hemocomponentes e a captação, 

preparação, preservação e distribuição de tecidos biológicos;

VI – planejar, coordenar e executar os trabalhos de controle de qualidade relativos à 

hematologia e hemoterapia;

VII – elaborar e executar programas referentes ao ensino e à educação sanitária;

VIII – realizar pesquisas e implantar novas técnicas e adotar inovações científicas 

relacionadas com a coleta de sangue e de outros tecidos biológicos;

IX – prestar serviços de assessoria em hematologia e hemoterapia aos órgãos e entidades 

da saúde pública, às entidades privadas e à comunidade em geral;

X – coordenar a distribuição dos hemocomponentes, hemoderivados e outros tecidos 

biológicos à rede pública; e

XI – exercer atividades correlatas.

Art. 228 – A Hemominas tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I – Conselho Curador;

II – Direção Superior:

a) Presidente; e

b) Vice-Presidente; e
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III – Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria Técnico-Científica; e

g) Diretoria de Atuação Estratégica.

Seção III
Da Fundação Ezequiel Dias

Art. 229 – A Fundação Ezequiel Dias – Funed –, a que se refere a alínea “b” do inciso 

XIII do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade realizar pesquisas 

para o desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde pública, pesquisar e 

produzir medicamentos, bem como realizar análises laboratoriais no campo dos agravos 

à saúde coletiva em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política estadual de 

saúde, competindo-lhe:

I – incentivar, realizar e participar de pesquisas científicas e tecnológicas visando à 

aplicação de conhecimentos para a solução de problemas de saúde do Estado e do País;

II – estabelecer intercâmbio com outras instituições visando aos interesses da saúde;

III – extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, 

reembalar, importar, exportar, armazenar e comercializar produtos biológicos, profiláticos, 

insumos, medicamentos e congêneres necessários às atividades de órgãos e entidades 

públicas e privadas;

IV – importar e exportar insumos e produtos farmacêuticos e equipamentos necessários 

às suas ações e atividades;

V – incumbir-se dos atos necessários à obtenção de patente ou de registro de seus 

produtos industriais ou intelectuais;

VI  – prestar serviços de análises laboratoriais no campo dos agravos à saúde coletiva; e

VII – exercer atividades correlatas.

Art. 230 – A Funed tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I  – Conselho Curador;

II  – Direção Superior:

a) Presidente; e

b) Vice-Presidente; e

III – Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria do Instituto Octávio Magalhães;
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g) Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento;

h) Diretoria Industrial; e

i) Departamento de Controle de Qualidade.

Seção V

Da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Art. 231 – A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –, a que se 

refere a alínea “c” do inciso XIII do art. 12 da Lei  Delegada nº 179, de 2011, tem por 

finalidade prestar serviços de saúde e assistência hospitalar de importância estratégica 

estadual e regional, em níveis secundário e terciário de complexidade, por meio de hospitais 

organizados e integrados ao SUS, bem como participar da formulação, do acompanhamento 

e da avaliação da política de gestão hospitalar, em consonância com as diretrizes definidas 

pela Secretaria de Estado de Saúde, competindo-lhe:

I – participar, em nível de integração e cooperação, da formulação e da implementação 

das diretrizes da política estadual de saúde;

II – prestar, em caráter suplementar, assistência ambulatorial especializada e de apoio 

à atividade hospitalar;

III – incentivar e promover o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino e 

à pesquisa em saúde;

IV – formular, executar, acompanhar e avaliar, em caráter suplementar, a política de 

insumos e equipamentos para a saúde, no âmbito de suas unidades assistenciais;

V – coordenar a política de transplantes de órgãos e tecidos no Estado, regulando o 

processo de notificação, doação, distribuição e logística, avaliando resultados e capacitando 

hospitais e profissionais afins na atividade de transplantes;

VI – incentivar e participar de ações intersetoriais, no âmbito municipal, estadual e 

federal, visando à reabilitação e à reinserção social dos moradores das ex-colônias de 

hansenianos e de internos em hospitais psiquiátricos; e

VII – exercer atividades correlatas.

Art. 232 – A Fhemig tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I – Conselho Curador;

II – Direção Superior:

a) Presidente; e

b) Vice-Presidente; e

III – Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria Assistencial;

g) Diretoria de Gestão de Pessoas; e

h) Diretoria de Desenvolvimento Estratégico e Pesquisa.
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Art.  233 – Ficam revogadas as Leis Delegadas nºs 75, 77 e 102, de 29 de janeiro de 

2003, e nºs 127, 161, 162 e 163, de 25 de janeiro de 2007.
..........................................................................................................................

Art. 258 – Esta lei delegada entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2011; 223º da Inconfidência 

Mineira e 190º da Independência do Brasil. 

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA – Governador do Estado

LEI Nº 19.487, DE 2011

Origem: 

- Projeto de Lei nº 965/2007, de autoria do Deputado Délio Malheiros.

LEI Nº 19.487, DE 13 DE JANEIRO DE 2011

Dispõe sobre a exposição de cartaz de advertência 

sobre o risco de acidentes decorrentes do uso de 

álcool líquido.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° – O estabelecimento que comercializar álcool líquido fica obrigado a afixar cartaz 

de advertência sobre os acidentes que o produto pode provocar.

Art. 2° – O cartaz a que se refere o art. 1° conterá:

I – imagem de acidente provocado por álcool líquido;

II – advertência, por escrito, sobre o risco de acidentes decorrentes do uso de álcool líquido.

Art. 3° – O cartaz a que se refere o art. 1° será afixado a não mais de 1m (um metro) 

de distância do local de exposição do álcool líquido.

Art. 4° – As despesas de confecção e instalação do cartaz correrão por conta da empresa 

comercializadora.

Art. 5° – Aplicam-se às infrações ao disposto nesta lei as sanções previstas na Lei Federal 

n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação.
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Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 13 de janeiro de 2011; 223° da Inconfidência 

Mineira e 190º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA – Governador do Estado

LEI Nº 19.482, DE 2011

Origem: 

- Projeto de Lei nº 955/2007, de autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi.

LEI Nº 19.482, DE 12 DE JANEIRO DE 2011

Dispõe sobre medidas de controle da proliferação 

de mosquitos transmissores da dengue e dá outras 

providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° – A pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolva atividade que 

resulte em acúmulo de material ou em outra condição propícia à proliferação de mosquito 

transmissor da dengue adotará as medidas para seu controle estabelecidas pelo órgão 

competente, sem prejuízo do disposto na Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que 

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° – Os imóveis onde se desenvolvam as atividades mencionadas no art. 1° serão 

classificados de acordo com o risco potencial de proliferação de mosquito transmissor da 

dengue, nos termos do regulamento, a fim de orientar a sua fiscalização por parte dos 

órgãos competentes.

Parágrafo único – Conforme a classificação de risco potencial de que trata o “caput”, 

fica a pessoa mencionada no art. 1° obrigada a realizar a proteção adequada dos locais 

ou materiais que se encontrem no imóvel, evitando sua exposição direta às intempéries, 

nos termos do regulamento.

Art. 3° – O Estado, em parceria com os Municípios, realizará campanha educativa 

dirigida aos responsáveis pelas atividades referidas no art. 1°, alertando sobre os riscos 

de existência de criadouros de mosquito transmissor da dengue e as suas formas de 

proliferação.

Parágrafo único – A campanha educativa consistirá em visitas periódicas aos imóveis 

a que se refere o art. 2° e na distribuição de material explicativo sobre os procedimentos 

preventivos a serem adotados.
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Art. 4° – Constituem infrações sanitárias, sem prejuízo daquelas previstas na Lei n° 

13.317, de 1999, bem como das demais sanções civis, penais e administrativas cabíveis:

I – descumprir as orientações e determinações sanitárias da autoridade do Sistema 

Único de Saúde – SUS –, o que será considerado infração leve, sujeita à penalidade de 

advertência ou multa;

II – permitir a exposição direta às intempéries de local ou material propício à formação 

de focos de mosquito transmissor da dengue ou deixar de adotar medidas de controle que 

visem a evitar a existência desses locais, o que será considerado infração grave, sujeita a 

pena educativa e multa;

III – permitir a existência de focos de mosquito transmissor da dengue nos imóveis a 

que se refere o art. 2°, o que será considerado infração gravíssima, sujeita a pena educativa 

e multa, aplicando-se, ainda, se constatado risco iminente para a saúde pública e as 

circunstâncias do fato o aconselharem, uma das seguintes penalidades:

a) interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

b) suspensão temporária da autorização de funcionamento, por trinta dias;

c) cassação da autorização de funcionamento.

Parágrafo único – Na apuração da infração sanitária serão adotados os procedimentos 

estabelecidos nesta lei e os previstos na Lei n° 13.317, de 1999, sem prejuízo de outras 

medidas procedimentais estabelecidas pela vigilância em saúde.

Art. 5° – As pessoas jurídicas a que se refere o art. 1° sediadas no Estado e com mais 

de cinquenta trabalhadores ou área instalada igual ou superior a 500m² (quinhentos 

metros quadrados) instituirão Comissão Permanente de Combate a Focos de Mosquito 

Transmissor da Dengue – CPCD.

§ 1° – A CPCD tem como objetivos a prevenção e o combate a focos de mosquito 

transmissor da dengue nos imóveis da pessoa jurídica à qual se vincule, de acordo com 

recomendações da autoridade sanitária competente.

§ 2° – A composição, as competências, as atribuições e o funcionamento da CPCD 

serão estabelecidos no regulamento desta lei.

§ 3° – O descumprimento do disposto no “caput” sujeita os responsáveis às penalidades 

previstas na Lei n° 13.317, de 1999.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2011; 223º da Inconfidência 

Mineira e 190º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA – Governador do Estado
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LEI Nº 18.874, DE 2010

Origem: 

- Projeto de Lei nº 3.586/2009, de autoria do Deputado Ruy Muniz.

Nota:

- A Portaria nº 1.944, de 27/8/2009, do Ministério da Saúde, institui no âmbito do 
SUS a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

LEI Nº 18.874, DE 20 DE MAIO DE 2010

Dispõe sobre a política Estadual de Atenção Integral 

à Saúde do Homem no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º – A Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem será implementada 

no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS – com vistas a promover a melhoria das 

condições de saúde da população masculina e a reduzir sua morbidade e mortalidade, 

observado o disposto nesta lei. 

Art. 2º – A política de que trata esta lei tem como princípio, além dos princípios 

gerais adotados pelo SUS, a garantia de promoção e proteção da saúde do homem em 

conformidade com suas peculiaridades socioculturais. 

Art. 3º – São diretrizes da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem: 

I – a integração do homem à rede de serviços de saúde; 

II – a priorização da atenção básica desenvolvida nos termos do programa de saúde 

da Família; 

III – a integração da política de que trata esta lei com as demais políticas, estratégias 

e ações do SUS; 

IV – a articulação das diversas áreas do governo e da sociedade. 

Art. 4º – São objetivos da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem: 

I – organizar e implantar a atenção integral à saúde do homem no âmbito do Estado; 

II – contribuir para a mudança da percepção do homem em relação a sua saúde e à 

de sua família; 

III – estimular a participação da população masculina nas atividades de prevenção de 

doenças comuns no homem; 

IV – implantar e implementar a atenção à saúde sexual e reprodutiva dos homens; 
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V – ampliar o acesso às informações sobre as medidas preventivas contra agravos e 

enfermidades que acometem a população masculina; 

VI – estimular, na população masculina, o cuidado com sua própria saúde; 

VII – incluir o enfoque de gênero, orientação sexual e identidade de gênero nas ações 

socioeducativas. 

Art. 5º  – Na implementação da política de que trata esta lei, compete ao poder público: 

I – fomentar e acompanhar a implantação da Política Estadual de Atenção Integral à 

Saúde do Homem; 

II – estimular a implantação da política nos Municípios e prestar-lhes cooperação técnica 

e financeira, observadas as diversidades locais; 

III – monitorar as ações e serviços relacionados com a política, avaliando seus impactos, 

e fazer as adequações necessárias, consideradas as especificidades locais; 

IV – coordenar e implantar, no âmbito estadual, as estratégias nacionais de educação 

permanente dos trabalhadores do SUS voltadas para a Política de Atenção Integral à Saúde 

do Homem; 

V – promover a articulação interinstitucional necessária à implantação da política; 

VI – elaborar e pactuar protocolos assistenciais em conformidade com as diretrizes da 

política, apoiando os Municípios na implementação desses protocolos; 

VII – estimular e apoiar, conjuntamente com o Conselho Estadual de Saúde, o processo 

de discussão das questões referentes à política, garantida a participação de todos os setores 

da sociedade; 

VIII – desenvolver ações educativas relacionadas à saúde do homem na rede estadual 

de ensino; 

IX – capacitar e qualificar os profissionais de saúde para o atendimento do homem; e 

X – aperfeiçoar os sistemas de informação de forma a possibilitar o monitoramento a 

que se refere o inciso III deste artigo. 

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de publicação. 

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 20 de maio de 2010; 222º da Inconfidência 

Mineira e 189º da Independência do Brasil. 

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA – Governador do Estado

LEI Nº 18.797, DE 2010

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.935/2008, de autoria do Deputado Arlen Santiago.
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LEI Nº 18.797, DE 31 DE MARÇO DE 2010

Determina a utilização de seringas de agulha retrátil 

nos hospitais e estabelecimentos de saúde localizados 

no Estado.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:

Art. 1° – Nos procedimentos realizados em hospitais e estabelecimentos de saúde 

públicos e privados localizados no Estado, somente serão utilizadas seringas de agulha 

retrátil.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, consideram-se seringas de agulha retrátil 

aquelas em que a agulha se acopla ao êmbolo ao final da utilização, sendo desnecessária 

a retirada da agulha para descarte.

Art. 2° – Cabe ao Poder Executivo a fiscalização e o controle do disposto nesta lei.

Parágrafo único – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao 

pagamento de multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas 

Gerais).

Art. 3° – Os hospitais e estabelecimentos a que se refere o art. 1° terão o prazo de 

trezentos e sessenta dias, contados da data de publicação desta lei, para se adaptarem às 

disposições desta lei.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de março de 2010; 222º da 

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil.

DEPUTADO ALBERTO PINTO COELHO – Presidente da ALMG

LEI Nº 18.796, DE 2010

Origem: 

- Projeto de Lei nº 262/2007, de autoria do Deputado Padre João.

LEI Nº 18.796, DE 31 DE MARÇO DE 2010

Institui a Semana do Aleitamento Materno. 
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O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei: 

Art. 1° – Fica instituída a Semana do Aleitamento Materno, a ser comemorada na 

primeira semana de agosto. 

Parágrafo único  – A programação a ser desenvolvida durante a semana comemorativa 

instituída por esta lei será definida pelo Conselho Estadual de Saúde. 

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de março de 2010; 222º da 

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil. 

DEPUTADO ALBERTO PINTO COELHO – Presidente da ALMG

LEI Nº 18.795, DE 2010

Origem: 

- Projeto de Lei nº 749/2007, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Nota: 

- Em âmbito federal a matéria é tratada na Lei dos Registros Públicos (Lei Federal 
nº 6.015, de 31/12/73).

LEI Nº 18.795, DE 31 DE MARÇO DE 2010

Dispõe sobre a cremação de cadáver. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu nome, nos 

termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° – Será cremado o cadáver: 

..........................................................................................................................

III – no interesse da saúde pública. 
..........................................................................................................................

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de março de 2010; 222º da 

Inconfidência Mineira e 189º da Independência do Brasil. 

DEPUTADO ALBERTO PINTO COELHO – Presidente da ALMG
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LEI Nº 18.679, DE 2009

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.512/2007, de autoria do Deputado Arlen Santiago.

Nota:

- A matéria está prevista na Lei Federal nº 5.991, de 17/12/73, que dispõe sobre o 
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos e dá outras providências; na Resolução da Diretoria Colegiada  – RDC  – nº 
44, de 17/8/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, que dispõe 
sobre boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, 
da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços 
farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências; e na Instrução 
Normativa nº 9, de 17/8/2009, também da Anvisa, que dispõe sobre a relação de 
produtos permitidos para dispensação e comercialização em farmácias e drogarias.

LEI Nº 18.679, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre o comércio de artigos de conveniência 

e a prestação de serviços em farmácias e drogarias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O comércio de artigos de conveniência e a prestação de serviços de interesse 

do consumidor poderão ser realizados em farmácias e drogarias, com a observância das 

normas de segurança e higiene expedidas pelo órgão responsável pelo licenciamento.

Parágrafo único. Os artigos de conveniência serão expostos em suas embalagens 

originais e devidamente lacrados, em balcões, estantes ou gôndolas e separados dos 

medicamentos.

Art. 2º – As lojas de conveniência e drugstores poderão funcionar no mesmo 

estabelecimento das farmácias e drogarias, desde que as atividades nelas desenvolvidas 

façam parte do objeto social da sociedade e mediante a expedição, pelo órgão responsável 

pelo licenciamento, de alvarás sanitários específicos, atendido o disposto no parágrafo 

único do art. 1º.

Art. 3º – É proibida a comercialização, em farmácias e drogarias, de bebidas alcoólicas, 

cigarros e alimentos não industrializados.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, no que couber, 

às penalidades previstas no art. 97 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que 

contém o Código de Saúde do Estado, ou nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2009; 221º da 

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 18.373, DE 2009

Origem: 

- Projeto de Lei nº 742/2007, de autoria do Deputado Carlin Moura.

Nota: 

- Em âmbito federal há a Portaria nº 492, de 23/9/2010, do Ministério da Saúde, 
que aprova protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a epilepsia.

LEI Nº 18.373, DE 4 DE SETEMBRO DE 2009

Estabelece diretrizes para a política de assistência aos 

portadores de epilepsia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – A política de assistência aos portadores de epilepsia será implementada em 

conformidade com as seguintes diretrizes:

I – atendimento clínico especializado em unidades do sistema público de saúde em 

todo o Estado;

II – fornecimento ininterrupto da medicação necessária ao tratamento;

III – prioridade ao portador de epilepsia em uso de medicamentos, quando da coleta 

de sangue para exame nos postos de saúde;

IV – direito a acompanhante na enfermaria, em tempo integral, para os pacientes 

epilépticos submetidos a tratamento cirúrgico;

V – acompanhamento especializado para a gestante com epilepsia, durante o pré-natal, 

o parto e o período de recuperação, inclusive em caso de aborto;

VI – desenvolvimento de sistema de informação e acompanhamento dos portadores de 

epilepsia, com a organização de cadastro próprio e específico, garantido o sigilo médico;

VII – organização de seminários, cursos e treinamentos voltados para a capacitação dos 

profissionais da saúde, em especial neonatologistas, pediatras, obstetras, clínicos gerais, 

ginecologistas, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem;

VIII – formação de educadores e funcionários da área da educação, visando a torná-los 

aptos a orientar e educar as pessoas com epilepsia e toda a coletividade, nas unidades 
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escolares, para que conheçam e identifiquem os sintomas de crises epilépticas e estejam 

capacitados para prestar os atendimentos emergenciais;

IX – promoção de ações educativas sobre a patologia, de caráter eventual ou 

permanentes, que compreendam:

a) instituição da Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Epilepsia, a ser 

realizada anualmente, na segunda semana do mês de setembro, com o objetivo de esclarecer 

a sociedade, em especial as famílias dos enfermos, sobre a patologia;

b) realização de campanhas e palestras com profissionais da área de saúde, em escolas, 

repartições públicas e centros de saúde, em especial na semana a que se refere a alínea 

“a” deste inciso;

c) realização de campanhas educativas de massa que incluam esclarecimentos sobre a 

possibilidade de a cisticercose provocar a epilepsia e sobre os meios de evitar a contaminação 

pela tênia;

d) elaboração de cadernos técnicos para os profissionais da rede pública de saúde e 

da educação;

e) elaboração de cartilhas explicativas e folhetos para conhecimento da população, em 

especial para os corpos docente e discente da rede pública;

X – divulgação constante da política de que trata esta lei e dos endereços dos locais 

de atendimento, nas unidades de saúde do Estado e nos meios de comunicação de ampla 

difusão e circulação;

XI – (Vetado).

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de setembro de 2009; 221º da 

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 18.367, DE 2009

Origem: 

- Projeto de Lei nº 972/2007, de autoria dos Deputados Fahim Sawan e Eros Biondini.

LEI Nº 18.367, DE 2 DE SETEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a identificação e a segurança do 

recém-nascido nos hospitais e nas maternidades 

estabelecidos no Estado. 

(Vide Lei nº 18.685, de 29/12/2009.)
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Os hospitais e as maternidades estabelecidos no Estado adotarão os 

procedimentos necessários para a identificação do recém-nascido e de sua mãe. 

Parágrafo único. Havendo falha no procedimento de identificação e dúvida sobre a 

filiação, será realizado exame de DNA nas pessoas envolvidas.

Art. 2º – Os hospitais e as maternidades a que se refere o art. 1º controlarão rigorosamente 

o fluxo de pessoas e de funcionários em suas dependências e informarão os pais do recém-

nascido e seus acompanhantes sobre as normas internas e os procedimentos de segurança.

Art. 3º – Os hospitais e as maternidades a que se refere o art. 1º terão o prazo de dois 

anos, contados da data da publicação desta lei, para adotar os procedimentos nela previstos.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de setembro de 2009; 221º da 

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 18.309, DE 2009

Origem:

- Projeto de Lei nº 3.186/2009, de autoria do Governador Aécio Neves.

Nota: 

- Lei regulamentada pelo Decreto nº 45.226, de 2009. A Resolução nº 3, de 
7/10/2010, editada pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG –, contém as 
normas estabelecidas pela Agência sobre as condições gerais da prestação e da 
utilização de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Em 
âmbito federal, a Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, contém normas relativas à prestação do serviço 
público de saneamento básico, bem como à regulação da prestação desses serviços.
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LEI Nº 18.309, de 3 DE AGOSTO DE 2009

Estabelece normas relativas aos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG – e dá outras 

providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I

DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 1º – Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão 

prestados com a observância das normas estabelecidas nesta lei. 

Art. 2º – A prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário obedecerão aos seguintes princípios e diretrizes: 

I – prioridade para o atendimento das funções essenciais relacionadas com a saúde 

pública; 

II – ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

III – atendimento das necessidades da população e promoção de seu bem-estar; 

IV – preservação da saúde pública e do meio ambiente, especialmente dos recursos 

hídricos; 

V – viabilização do desenvolvimento social e econômico; 

VI – estímulo ao uso racional dos recursos disponíveis; 

VII – garantia da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste 

das tarifas; 

VIII – manutenção em condições adequadas, pelo usuário, dos equipamentos dos 

serviços instalados no domicílio ou estabelecimento; 

IX – controle, pelo usuário, do desperdício na utilização da água; 

X – observância, pelo usuário, dos padrões permitidos para lançamento de dejetos na 

rede coletora; 

XI – responsabilização do usuário por danos causados ao sistema de saneamento básico 

e aos recursos hídricos. 

Art. 3º – São direitos dos usuários dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário: 

I – receber os serviços conforme as condições e os padrões estabelecidos nas normas 

aplicáveis; 

II – obter do prestador dos serviços: 

a) a ligação do seu domicílio ou estabelecimento às redes de água e de esgotos disponíveis; 
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b) informações detalhadas relativas a suas contas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário e a outros serviços realizados pelo prestador; 

c) verificações gratuitas dos instrumentos de medição, quando houver fundamentada 

suspeita de erro nesses instrumentos; 

d) informação prévia sobre quaisquer alterações e interrupções na prestação dos serviços 

decorrentes de manutenção programada, com indicação dos períodos e alterações previstos 

e das medidas mitigadoras adotadas; 

e) informações, diretas ou por instrumento de divulgação adequado, de acidentes 

ocorridos no sistema que afetem a prestação regular dos serviços, com indicação dos 

períodos e alterações previstos e das medidas mitigadoras adotadas; 

III – recorrer ao órgão ou à entidade responsável pela fiscalização dos serviços, no caso 

de não atendimento ou de atendimento inadequado de suas reclamações por parte do 

prestador de serviços. 

Parágrafo único – É vedada a inscrição do nome do usuário dos serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário em cadastro de proteção ao crédito, em razão de 

atraso no pagamento da conta. 

CAPÍTULO II
DA ARSAE-MG

Seção I

Da Criação, da Finalidade e das Competências da Arsae-MG

Art. 4º – Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 

de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG –, autarquia especial 

vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –, 

com sede e foro na Capital do Estado e prazo de duração indeterminado. 

Parágrafo único – A natureza de autarquia especial conferida à Arsae-MG é caracterizada 

pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela estabilidade parcial 

dos mandatos de seus dirigentes. 

Art. 5º – A Arsae-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas 

técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, quando o serviço for prestado: 

I – pelo Estado ou por entidade de sua administração indireta, em razão de convênio 

celebrado entre o Estado e o Município; 

II – por entidade da administração indireta estadual, em razão de permissão, contrato 

de programa, contrato de concessão ou convênio celebrados com o Município; 

III – por Município ou consórcio público de Municípios, direta ou indiretamente, mediante 

convênio ou contrato com entidade pública ou privada não integrante da administração 

pública estadual; 

IV – por entidade de qualquer natureza que preste serviços em Município situado em 

região metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a ação comum entre o 

Estado e Municípios se fizer necessária; 
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V – por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios. 

§ 1º – A regulação e a fiscalização, pela Arsae-MG, dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário dependem de autorização expressa do Município ou do 

consórcio público. 

§ 2º – A autorização prevista no § 1º não será necessária se o Município ou o consórcio 

público tiverem aderido, antes da publicação desta lei, à regulamentação dos serviços 

pelo Estado, caso em que a regulação e a fiscalização, inclusive tarifárias, passarão a ser 

exercidas pela Arsae-MG. 

Art. 6º – Para o cumprimento das finalidades a que se refere o art. 5º , compete à 

Arsae-MG: 

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento 

da legislação específica relativa ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário; 

II – fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, incluídos os aspectos contábeis e financeiros e os relativos ao 

desempenho técnico-operacional; 

III – expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao estabelecimento 

de padrões de qualidade para: 

a) a prestação dos serviços; 

b) a otimização dos custos; 

c) a segurança das instalações; 

d) o atendimento aos usuários; 

IV – celebrar convênio com Municípios que tenham interesse em se sujeitar à atuação 

da Arsae-MG; 

V – estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o 

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços; 

VI – analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos serviços; 

VII – participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política Estadual de 

Saneamento Básico e do Plano Estadual de Saneamento Básico; 

VIII – elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado em 

obras e serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário; 

IX – promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficiência dos serviços 

prestados e do atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores dos serviços e dos 

entes delegatários; 

X – aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem motivo 

justificado, houver descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela 

Arsae-MG; 

XI – celebrar convênios e contratos com órgãos e entidades internacionais, federais, 

estaduais e municipais e com pessoas jurídicas de direito privado, no âmbito de sua área 

de atuação; 

XII – manter serviço gratuito de atendimento telefônico para recebimento de 

reclamações dos usuários, para efeito do disposto no inciso III do “caput” do art. 3º desta 

lei, sem prejuízo do estabelecimento de outros mecanismos em regulamento da Arsae-MG; 
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XIII – elaborar e aprovar seu regimento interno, o qual estabelecerá procedimentos 

para a realização de audiências e consultas públicas, para o atendimento às reclamações 

de usuários e para a edição de regulamentos e demais decisões da agência; 

XIV – administrar seu quadro de pessoal, seu patrimônio material e seus recursos financeiros. 

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no inciso X do “caput” deste artigo, 

a Arsae-MG poderá aplicar, sucessivamente, as seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa no valor de 25.000 Ufemgs (vinte e cinco mil Unidades Fiscais do Estado de 

Minas Gerais) a 100.000 (cem mil) Ufemgs. 

Art. 7º – São obrigações do prestador de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário sujeito à regulação e à fiscalização da Arsae-MG: 

I – prestar serviços de acordo com as condições e os padrões estabelecidos na legislação 

pertinente e no respectivo instrumento de delegação, em especial quanto aos padrões de 

qualidade, à conservação dos bens consignados para a prestação, à universalização do 

atendimento e à eficiência dos custos; 

II – elaborar e apresentar à Arsae-MG Plano de Exploração dos Serviços, definindo as 

estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para investimento; 

III – resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço; 

IV – atender aos usuários em conformidade com padrões de sociabilidade e eficiência, 

prestar-lhes as informações solicitadas e tomar as providências cabíveis no seu âmbito de 

atuação; 

V – oferecer, gratuitamente, serviço específico, por meio presencial e telefônico, e por 

outro meio que se fizer necessário, para o eficiente e fácil atendimento das reclamações 

dos usuários; 

VI – apresentar à Arsae-MG, na forma e na periodicidade definidas pela entidade, relatório 

das reclamações dos usuários e manter os respectivos registros à disposição da Arsae-MG; 

VII – cumprir as normas regulamentares emitidas pela Arsae-MG, inclusive quanto ao 

atendimento ao usuário; 

VIII – realizar os investimentos necessários à execução dos planos de expansão, à 

manutenção dos sistemas e à melhoria da qualidade da prestação dos serviços, nos termos 

da legislação aplicável; 

IX – publicar, na periodicidade e na forma definidas pela Arsae-MG, informações gerais 

e específicas sobre a prestação e a qualidade dos serviços, as ocorrências operacionais 

relevantes, os investimentos realizados e outras informações que se fizerem necessárias; 

X – atender aos pedidos de informações e de esclarecimentos, formulados pela Arsae-

MG, sobre aspectos relacionados com a prestação dos serviços; 

XI – promover as medidas necessárias para a ligação dos domicílios e estabelecimentos 

às redes de água e de esgotos, a medição dos volumes consumidos e o faturamento dos 

serviços prestados, nos termos das normas aplicáveis; 

XII – propor à Arsae-MG mudanças e ajustes no Plano de Exploração dos Serviços, com 

base na experiência na operação dos sistemas e nas tendências verificadas na expansão 

física e demográfica de sua área de atuação; 
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XIII – fiscalizar as instalações e as formas de utilização dos serviços pelos usuários, 

orientando-os no caso de mudanças e aplicando as sanções cabíveis; 

XIV – cobrar dos usuários pela prestação dos serviços, aplicando aos inadimplentes as 

sanções cabíveis. 

Parágrafo único – As especificações, o conteúdo e o prazo de apresentação do Plano 

de Exploração dos Serviços a que se refere o inciso II do “caput” deste artigo serão objeto 

de resolução da Arsae-MG. 

Seção II

Das Tarifas

Art. 8º – O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à 

regulação e à fiscalização da Arsae-MG serão autorizados mediante resolução da Arsae-MG 

e objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e a modicidade e o 

controle social das tarifas, observada, em todos os casos, a publicidade dos novos valores. 

§ 1º – Na composição dos valores de reajuste e de revisão das tarifas, será garantida 

a geração de recursos para: 

I  – a realização dos investimentos; 

II  – a recuperação dos custos da prestação eficiente do serviço, entendendo-se como tais: 

a) as despesas administráveis com mão de obra, materiais, serviços de terceiros e provisões; 

b) as despesas não administráveis com energia elétrica, material de tratamento, 

telecomunicação, combustíveis, lubrificantes, impostos e taxas; 

c) as quotas de depreciação e amortização; 

III – a remuneração do capital investido pelos prestadores de serviços. 

§ 2º – A autorização a que se refere o “caput” deste artigo dependerá de manifestação 

da Arsae-MG no prazo de trinta dias contados do recebimento do pedido de reajuste ou 

revisão, devidamente fundamentado pelo prestador dos serviços. 

§ 3º – No prazo de cinco dias úteis contados da apresentação do pedido de reajuste 

ou revisão a que se refere o § 2º deste artigo, a Arsae-MG poderá solicitar esclarecimentos 

adicionais ao prestador dos serviços ou ordenar diligências para verificação dos dados 

fornecidos, ficando o prazo a que se refere o § 2º deste artigo suspenso até a prestação 

dos esclarecimentos solicitados. 

§ 4º – Sendo favorável a manifestação prevista no § 2º deste artigo, a Arsae-MG terá 

o prazo de cinco dias para publicar a resolução a que se refere o “caput” deste artigo. 

§ 5º – A publicação pela Arsae-MG da resolução contendo a autorização para o reajuste 

ou a revisão das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário será feita com antecedência mínima de trinta dias da produção dos seus efeitos. 

§ 6º – As perdas financeiras decorrentes do descumprimento pela Arsae-MG dos prazos 

a que se referem os §§ 2º e 4º , observado o disposto nos arts. 37 e 39 da Lei Federal nº 

11.445, de 5 de janeiro de 2007, serão compensadas no cálculo do reajuste ou da revisão. 

§ 7º – A recuperação dos custos decorrentes da prestação dos serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário se dará com base na inflação mensurada, 

prioritariamente, pelo Índice Geral de Preços – IGP-M –, devendo a Arsae-MG divulgar os 

motivos que justifiquem a escolha do IGP-M ou de outro índice. 
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§ 8º – Para o fim da remuneração do capital investido na prestação dos serviços, ficam 

excluídos: 

I – as parcelas das despesas relativas a multas e a doações; 

II – os juros, as atualizações de empréstimos e outras despesas financeiras; 

III – as despesas de publicidade, com exceção das referentes às publicações exigidas 

por lei ou à veiculação de notícias de interesse público; 

IV – as despesas decorrentes da prestação de serviços de qualquer natureza e não 

cobradas dos usuários, excetuadas aquelas que tenham recebido isenção decorrente de lei; 

V – os recursos previstos no art. 25 desta lei. 

§ 9º – O excesso de remuneração do capital investido ou da recuperação dos custos de 

prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário verificado 

em exercício anterior será compensado na definição do valor tarifário. 

§ 10 –  Poderão ser concedidos, pelo prestador dos serviços de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário, subsídios tarifários e não tarifários. 

Art. 9º – É vedado ao prestador dos serviços de que trata esta lei cortar o fornecimento 

de água por falta de pagamento entre sexta-feira e domingo, na véspera de feriados e 

durante feriados. 

Art. 10 –  Somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado, salvo 

a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço para a unidade do consumidor. 

Art. 11 – É vedado incluir na tarifa dos serviços de que trata esta lei o valor relativo 

ao serviço de esgotamento sanitário cuja rede não esteja em funcionamento e disponível 

para o imóvel. 

Parágrafo único – Caso o serviço a que se refere o “caput” seja oferecido por meio de 

esgoto estático, construído pelo usuário ou pelo próprio prestador do serviço e operado 

por este, será cobrada tarifa diferenciada. 

Seção III

Da Taxa de Fiscalização

Art. 12 – Fica instituída a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento 

de Água e Saneamento – TFAS –, a ser cobrada anualmente. 

§ 1º – Constitui fato gerador da TFAS o exercício do poder de polícia pela ARSAE-

MG, o qual consiste na fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. 

§ 2º – São sujeitos passivos da TFAS as entidades públicas ou privadas que prestem 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e que se submetam, na 

forma do disposto no art. 5º desta lei, à regulação e à fiscalização da Arsae-MG. 

§ 3º – O valor da TFAS, correspondente ao custo estimado da atividade de fiscalização 

exercida pela Arsae-MG, expresso em Ufemg vigente na data do vencimento, será calculado 

mediante aplicação da fórmula constante do Anexo I desta lei. 
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§ 4º – Na hipótese de a atuação da Arsae-MG ocorrer por período inferior a doze 

meses, dentro de um mesmo exercício, o valor da TFAS será proporcional ao número de 

dias do período. 

§ 5º – A TFAS será recolhida nos termos estabelecidos em regulamento da Arsae-MG. 

§ 6º – A TFAS não recolhida no prazo fixado no regulamento de que trata o § 5º deste 

artigo será cobrada com os seguintes acréscimos: 

I – juros de mora, em via administrativa ou judicial, incidentes à razão de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento; 

II – multa de mora de 2% (dois por cento). 

§ 7º – Os débitos relativos à TFAS poderão ser parcelados de acordo com os critérios 

fixados na legislação tributária. 

Seção IV

Do Patrimônio e das Receitas da Arsae-MG

Art. 13 – Constituem patrimônio da Arsae-MG os bens e direitos de sua propriedade 

e os que lhe forem atribuídos ou que vier a adquirir ou incorporar. 

Art. 14 – Constituem receitas da Arsae-MG: 

I – o produto resultante da arrecadação da TFAS; 

II – o produto da execução de dívida ativa; 

III – as dotações consignadas no orçamento do Estado, os créditos especiais, os créditos 

adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos; 

IV – os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com 

entidades e organismos nacionais ou internacionais; 

V – as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados; 

VI – os valores decorrentes da venda ou do aluguel de bens móveis ou imóveis de sua 

propriedade; 

VII – a retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros; 

VIII – os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos. 

Parágrafo único – Os valores cuja cobrança for atribuída por lei à Arsae-MG, apurados 

administrativamente e não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos em dívida ativa 

própria da autarquia e servirão de título executivo para cobrança judicial, na forma da lei. 

Seção V

Da Estrutura Orgânica da Arsae-MG

Art. 15 – Integram a estrutura orgânica da Arsae-MG: 

I – uma Diretoria Colegiada, composta por três membros, nomeados pelo Governador do 

Estado, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida uma única recondução; 

II – uma Procuradoria; 

III – uma Auditoria Setorial; 

IV – uma Assessoria de Comunicação; 

V – uma Ouvidoria; 

VI – um Conselho Consultivo de Regulação. 
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§ 1º – As competências da Diretoria Colegiada e das unidades previstas no “caput” 

e a denominação e as competências das unidades da estrutura orgânica complementar 

serão estabelecidas em decreto. 

§ 2º – Os membros da Diretoria Colegiada serão indicados e nomeados pelo Governador 

do Estado, após aprovação da Assembleia Legislativa, nos termos da Constituição do Estado. 

§ 3º – O Governador do Estado nomeará um Diretor-Geral, com mandato de quatro 

anos, escolhido entre os membros da Diretoria Colegiada. 

§ 4º – É vedada a nomeação para a Diretoria Colegiada de pessoa que tenha exercido, 

por qualquer período, nos doze meses anteriores, cargo, emprego ou função em entidade 

sujeita à regulação e à fiscalização da Arsae-MG. 

Art. 16 – A exoneração imotivada de membros da Diretoria da Arsae-MG somente 

poderá ocorrer nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos. 

§ 1º – Após o prazo a que se refere o “caput”, os membros da Diretoria da Arsae-

MG somente perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial 

transitada em julgado, de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar ou de 

descumprimento injustificado de Acordo de Resultados da autarquia. 

§ 2º – Instaurado procedimento administrativo para apuração de irregularidades, poderá 

o Governador do Estado, no interesse da administração, afastar o membro da Diretoria da 

Arsae-MG até a sua conclusão, sem que o afastamento implique prorrogação do mandato 

ou extensão do prazo inicialmente previsto para seu término. 

Art. 17 – Ao membro da Diretoria da Arsae-MG é vedado: 

I – exercer atividade de direção político-partidária; 

II – exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à regulação 

e à fiscalização da Arsae-MG; 

III – celebrar contrato de prestação de serviço ou instrumento congênere com entidade 

sujeita à regulação e à fiscalização da Arsae-MG; 

IV – deter participação societária em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da 

ARSAE-MG; 

V – exercer cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação e à fiscalização 

da Arsae-MG. 

Art. 18 – É vedado ao ex-membro da Diretoria: 

I – até um ano após deixar o cargo, representar qualquer pessoa natural ou jurídica e 

respectivos interesses perante a Arsae-MG; 

II – utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência do 

cargo exercido. 

Art. 19 – Compete ao Conselho Consultivo, nos limites de sua área de atuação, sem 

prejuízo de outras atribuições estabelecidas em decreto: 

I – apresentar propostas relacionadas a matérias de competência da Arsae-MG; 

II – acompanhar as atividades da Arsae-MG, verificando o adequado cumprimento de 

suas competências legais; 
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III – opinar sobre os relatórios periódicos de atividades da Arsae-MG elaborados pela 

Diretoria Colegiada; 

IV – opinar sobre a estrutura organizacional da Arsae-MG proposta pela Diretoria 

Colegiada, a ser submetida ao Governador; 

V – opinar sobre o programa plurianual e a proposta orçamentária da Arsae-MG; 

VI – opinar sobre a prestação de contas da Arsae-MG, após adequada auditoria; 

VII – eleger, entre seus membros, o Presidente do Conselho, que não poderá ser Diretor 

da Arsae-MG. 

Art. 20  – O Conselho Consultivo terá a seguinte composição: 

I – um Diretor da Arsae-MG, indicado pela Diretoria Colegiada; 

II – dois representantes das empresas prestadoras de serviços públicos de saneamento básico 

no Estado reguladas e fiscalizadas pela Arsae-MG, indicados na forma estabelecida em decreto; 

III – um representante de órgão ou entidade de proteção e defesa do consumidor, 

designado pelo Governador do Estado; 

IV – três representantes de Municípios, indicados pela Associação Mineira de Municípios, 

sendo um do Município de Belo Horizonte e dois de Municípios cujos serviços sejam 

regulados e fiscalizados pela Arsae-MG; 

V – dois membros de livre escolha do Governador do Estado.

Art. 21 – Os membros do Conselho Consultivo serão designados pelo Governador do 

Estado para mandato de quatro anos, vedada a recondução, dentre pessoas de reputação 

ilibada e idoneidade moral e reconhecida capacidade em sua área de atuação. 

§ 1º – O Conselheiro perderá o mandato em caso de ausência não justificada a três 

sessões consecutivas do Conselho ou a cinco sessões alternadas no mesmo ano, após o 

devido processo administrativo. 

§ 2º – A Arsae-MG poderá ressarcir despesas de deslocamento e estada para viabilizar o 

comparecimento, às sessões do Conselho, dos Conselheiros que não sejam representantes 

governamentais. 

Art. 22 – Na forma do regimento interno, entidades ou órgãos públicos federais, 

estaduais ou municipais com atribuições relacionadas às da Arsae-MG poderão ser 

convidados a indicar representantes para acompanhar discussões, atos e diligências do 

Conselho Consultivo. 

Seção VI

Dos Servidores da Arsae-MG

Art. 23 – Fica acrescentado ao item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 

de janeiro de 2007, o item constante no Anexo II desta lei, que contém os quantitativos 

de DAI-unitário e de FGI-unitário destinados à Arsae-MG. 

Parágrafo único – A identificação e a destinação das funções gratificadas previstas no 

“caput” serão definidas em regulamento. 
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Art. 24 – Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a 

que se refere o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, os seguintes cargos, destinados 

à Arsae-MG: 

I – três cargos de Administração Superior, sendo um de Diretor-Geral e dois de Diretor; 

II – vinte e quatro cargos do Grupo de Direção e Assessoramento. 

§ 1º – Em função do disposto no “caput”, fica acrescentado ao Anexo V da Lei Delegada 

nº 175, de 2007, o item V.34, na forma constante no Anexo III desta lei. 

§ 2º – A identificação dos cargos de trata este artigo e as formas de recrutamento 

correspondentes serão definidas em regulamento. 

§ 3º – Equipara-se, para fins remuneratórios, o cargo de Diretor-Geral ao cargo de 

Secretário de Estado, e o cargo de Diretor, ao de Secretário Adjunto.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25 – Compete à Arsae-MG supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de 

investimentos realizados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário com recursos oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, 

dos Municípios, de empreendedores privados, de fundos especiais e de beneficiários diretos. 

Parágrafo único – Os recursos de que trata o “caput“ deste artigo não poderão compor 

a base de custo utilizada para a fixação da tarifa e para a remuneração do capital investido. 

Art. 26 – A Arsae-MG poderá celebrar Acordo de Resultados, nos termos da Lei nº 

17.600, de 1º de julho de 2008. 

Art. 27 – O Estado poderá, para os fins do disposto no art. 241 da Constituição da 

República, celebrar convênio de cooperação com os Municípios, com o objetivo de viabilizar 

a celebração de contrato de programa entre entidade da administração indireta estadual 

e Município, para a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. 

Art. 28 – Os critérios de reajuste e de revisão das tarifas dos serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário, previstos no art. 8º desta lei, somente serão aplicados 

aos convênios e contratos em vigor na data de publicação desta lei no que não contrariar 

as cláusulas estipuladas, nesses instrumentos, pelos órgãos e entidades sujeitos à regulação 

e à fiscalização da Arsae-MG. 

§ 1º – Caso não se apliquem os critérios previstos no art. 8º em função do disposto 

no caput deste artigo, a Arsae-MG verificará se o percentual de reajuste ou de revisão 

de tarifa pretendido pelas partes está de acordo com o estipulado no convênio ou no 

contrato em vigor. 

§ 2º – Para que se proceda à verificação a que se refere o § 1º , as partes entre si 

contratadas ou conveniadas fornecerão à Arsae-MG as informações necessárias, em prazo 

fixado em regulamento da agência. 
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§ 3º – O percentual de reajuste ou de revisão de tarifa, definido com observância do 

disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, será publicado em resolução da Arsae-MG, com 

antecedência mínima de trinta dias da produção de seus efeitos. 

Art. 29 – Na primeira gestão da Arsae-MG, serão nomeados pelo Governador do Estado, 

após aprovação da Assembleia Legislativa, o Diretor-Geral, para mandato de quatro anos, 

e os dois Diretores, sendo um para mandato de três e o outro para mandato de dois anos. 

Art. 30 – Os servidores das carreiras do Poder Executivo estadual poderão ser cedidos 

à Arsae-MG. 

Art. 31 – Os valores obtidos pela aplicação das sanções pecuniárias previstas nesta lei 

serão destinados ao Fundo Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais, nos termos 

do art. 13 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Parágrafo único – Até a criação do Fundo Estadual de Saneamento Básico de Minas 

Gerais, os valores a que se refere o “caput” deste artigo serão destinados, em partes iguais, 

ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, criado pela Lei Complementar nº 

66, de 22 de janeiro de 2003, e ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei nº 

15.910, de 21 de dezembro de 2005. 

Art. 32 – Fica revogado o art. 14 da Lei nº 18.036, de 12 de janeiro de 2009. 

Art. 33 –  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no 

art. 12, cuja vigência se dará a partir de 1º de janeiro de 2010. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de agosto de 2009; 221º da Inconfidência 

Mineira e 188º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

ANEXO I
(a que se refere o § 3º do art. 12 da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009)

Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento 

– TFAS 

TFAS = (FFASa x EA) + (FFASe x EE), sendo: 

a) FFASa o fator relativo ao custo estimado da fiscalização dos serviços de abastecimento 

de água, que corresponde a 0,21339 Ufemg/economia¹; 

b) FFASe o fator relativo ao custo estimado da fiscalização dos serviços de esgotamento 

sanitário, que corresponde a 0,12344 Ufemg/economia; 

c) EA o número de economias de água atendidas pela prestadora do serviço em 31 de 
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dezembro do exercício anterior; 

d) EE o número de economias de esgoto atendidas pela prestadora do serviço em 31 

de dezembro do exercício anterior. 

Nota: 

1) Economia é o imóvel de uma única ocupação, ou a subdivisão de imóvel com 

ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em função 

da finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum para uso 

dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto. 

ANEXO II
(a que se refere o art. 23 da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009)

“ANEXO IV
(a que se referem o § 2º do art. 2º , o § 4º do art. 8º , o § 2º do art. 12e o inciso I do § 

1º do art. 14 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

IV.1  – QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO ATRIBUÍDOS 

ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO 

AUTARQUIAS

ENTIDADES
QUANTITATIVO 

DE DAI-UNITÁRIO

QUANTITATIVO 

DE FGI-UNITÁRIO

QUANTITATIVO 

DE GTE-UNITÁRIO

(...) (...) (...) (...)

Agência Reguladora 

de Serviços de 

Abastecimento 

de Água e de 

Esgotamento Sanitário 

do Estado de Minas 

Gerais – Arsae-MG

103,20 125,02 0,00

“ ANEXO III
(a que se refere o § 1º do art. 24 da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009)

“ANEXO V
(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº 175, 

de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES 

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO 
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(...) 

V.34 – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  – ARSAE-MG 

V.34.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

DENOMINAÇÃO DO 

CARGO
QUANTITATIVO CÓDIGO

VENCIMENTO

Diretor-Geral 

1 DG-AR Equiparado ao de 

Secretário de Estado

Diretor 2 DR-AR Equiparado ao de 

Secretário Adjunto

V.34.2 – QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI 

ESPÉCIE / NÍVEL QUANTITATIVO DE CARGOS
VALOR

(EM DAI-UNITÁRIO)

DAI-2  4 4,80 

DAI-6 4 8,00

DAI-17 2 8,40 

DAI-19 10 50,00 

DAI-20 2 12,00

DAI-26 2 20,00 

TOTAL 24 103,20

LEI Nº 18.036, DE 2009

Origem: 

- Projeto de Lei nº 116/2007, de autoria do Deputado André Quintão.

LEI Nº 18.036, DE 12 DE JANEIRO DE 2009

Dispõe sobre a constituição de consórcios públicos 

no Estado e dá outras providências. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  – Esta lei dispõe sobre a constituição, no Estado, de consórcios públicos entre 

os diversos entes da Federação para a realização de objetivos de interesse comum. 
..........................................................................................................................

§ 4º  – Os consórcios públicos na área de saúde obedecerão aos princípios, às diretrizes 

e às normas que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS. 
..........................................................................................................................

Art. 15  – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2009; 221º da 

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 18.031, DE 2009

Origem:

- Projeto de Lei nº 1.269/2007, de autoria do Governador Aécio Neves.

Nota: 

- Lei regulamentada pelo Decreto nº 45.181, de 2009.

- Em âmbito federal, a matéria é tratada, ainda, pela Lei Federal nº 12.305, de 2/8/2010, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como pelas Leis Federais nº 
11.445, de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, nº 
9.966, de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 

sob jurisdição nacional.

LEI Nº 18.031, de 12 DE JANEIRO DE 2009

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  – A Política Estadual de Resíduos Sólidos far-se-á com base nas normas e diretrizes 

estabelecidas por esta lei, em consonância com as políticas estaduais de meio ambiente, 
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educação ambiental, recursos hídricos, saneamento básico, saúde, desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento urbano e promoção da inclusão social.

Parágrafo único – Sujeitam-se à observância do disposto nesta lei os agentes públicos 

e privados que desenvolvam ações que, direta ou indiretamente, envolvam a geração e a 

gestão de resíduos sólidos. 

Art. 2º – Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta lei, as normas 

homologadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama –, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, do Sistema Nacional de Metrologia 

e Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro – e da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. 

Art. 3º  – A gestão de resíduos sólidos radioativos ou resultantes de pesquisas e atividades 

com organismos geneticamente modificados reger-se-á por legislação específica. 

Art. 4º – Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I – avaliação do ciclo de vida do produto o estudo dos impactos causados à saúde 

humana e ao meio ambiente durante o ciclo de vida do produto; 

II – ciclo de vida do produto a série de etapas que envolvem a concepção do produto, a obtenção 

de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a destinação dos resíduos; 

III – coleta seletiva o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos previamente 

selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de encaminhá-los para reutilização, 

reaproveitamento, reciclagem, compostagem, tratamento ou destinação final adequada; 

IV – compostagem o processo de decomposição biológica de fração orgânica 

biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma população diversificada de organismos 

em condições controladas, até a obtenção de um material humificado e estabilizado; 

V – consórcio público o contrato firmado entre Municípios ou entre Estado e Municípios 

para, mediante a utilização de recursos materiais e humanos de que cada um dispõe, 

realizar conjuntamente a gestão dos resíduos sólidos, observado o disposto na Lei Federal 

nº 11.107, de 6 de abril de 2005; 

VI – consumo sustentável o consumo de bens e serviços de forma a atender as 

necessidades das atuais gerações e permitir melhor qualidade de vida, sem comprometer 

o atendimento das necessidades e aspirações das gerações futuras; 

VII – destinação final o encaminhamento dos resíduos sólidos para que sejam submetidos 

ao processo adequado, seja ele a reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, a 

compostagem, a geração de energia, o tratamento ou a disposição final, de acordo com 

a natureza e as características dos resíduos e de forma compatível com a saúde pública e 

a proteção do meio ambiente; 

VIII – disposição final a disposição dos resíduos sólidos em local adequado, de acordo 

com critérios técnicos aprovados no processo de licenciamento ambiental pelo órgão 

competente; 

IX – fluxo de resíduos sólidos a série de etapas por que passam os resíduos sólidos, 

desde a geração até a destinação final; 
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X – gerador de resíduos sólidos a pessoa física ou jurídica que descarta um bem ou 

parte dele, por ela adquirido, modificado, utilizado ou produzido;

XI – gestão integrada dos resíduos sólidos o conjunto articulado de ações políticas, 

normativas, operacionais, financeiras, de educação ambiental e de planejamento desenvolvidas 

e aplicadas aos processos de geração, segregação, coleta, manuseio, acondicionamento, 

transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos; 

XII – gestor a pessoa física ou jurídica responsável pela gestão dos resíduos sólidos; 

XIII – limpeza pública o conjunto de ações, de responsabilidade dos Municípios, relativas 

aos serviços públicos de coleta e remoção de resíduos sólidos de geração difusa e de seu 

transporte, tratamento e destinação final, e aos serviços públicos de limpeza em logradouros 

públicos e corpos d’água e de varrição de ruas; 

XIV – logística reversa o conjunto de ações e procedimentos destinados a facilitar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos geradores, para que sejam tratados ou 

reaproveitados em seu próprio ciclo produtivo ou no ciclo produtivo de outros produtos; 

XV – manejo integrado de resíduos sólidos a forma de operacionalização dos resíduos 

sólidos gerados pelas instituições privadas e daqueles de responsabilidade dos serviços 

públicos, compreendendo as etapas de redução, segregação, coleta, manipulação, 

acondicionamento, transporte, armazenamento, transbordo, triagem, tratamento, 

comercialização e destinação final adequada dos resíduos, observadas as diretrizes 

estabelecidas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

XVI – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o documento integrante do 

processo de licenciamento que apresenta um levantamento da situação, naquele momento, 

do sistema de manejo dos resíduos sólidos, a pré-seleção das alternativas mais viáveis 

e o estabelecimento de ações integradas e diretrizes relativas aos aspectos ambientais, 

educacionais, econômicos, financeiros, administrativos, técnicos, sociais e legais para 

todas as fases de gestão dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação final;

XVII – prevenção da poluição, redução na fonte ou não geração a adoção de práticas, 

processos, materiais ou energias que evitem ou minimizem, em volume, concentração ou 

periculosidade, a geração de resíduos na fonte, nas atividades de produção, transporte, consumo 

e outras, com o objetivo de reduzir os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente; 

XVIII – reaproveitamento o processo de utilização dos resíduos sólidos para outras 

finalidades, sem sua transformação biológica, física ou química; 

XIX – reciclagem o processo de transformação de resíduos sólidos, que pode envolver a 

alteração das propriedades físicas ou químicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados 

a processos produtivos; 

XX – rejeitos os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos viáveis econômica e ambientalmente, 

destinem-se a disposição final ambientalmente adequada; 

XXI – resíduos industriais os provenientes de atividades de pesquisas, de transformação 

de matérias-primas em novos produtos, de extração mineral, de montagem e manipulação 

de produtos acabados, inclusive aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito 

ou administração das referidas indústrias ou similares; 
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XXII  – resíduos de serviços de saúde os provenientes de atividades exercidas na área 

de saúde, que, por suas características, necessitam de processos diferenciados de manejo, 

exigindo ou não tratamento prévio a sua disposição final; 

XXIII – resíduos sólidos os resíduos em estado sólido ou semi- sólido resultantes de atividade 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, inclusive os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água e os resíduos gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água; 

XXIV – resíduos sólidos domiciliares os provenientes de residências, edifícios públicos 

e coletivos, e os de comércio, serviços e indústrias, desde que apresentem as mesmas 

características dos provenientes de residências;

XXV – resíduos sólidos especiais ou diferenciados os que, por seu volume, grau de 

periculosidade ou degradabilidade ou por outras especificidades, requeiram procedimentos 

especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação final, considerando os impactos 

negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente; 

XXVI – resíduos sólidos pós-consumo os resultantes do descarte de bens duráveis, não 

duráveis ou descartáveis pelo consumidor após sua utilização original; 

XXVII – resíduos sólidos reversos os que, por meio da logística reversa, podem ser 

tratados e reaproveitados em novos produtos, na forma de insumos, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos; 

XXVIII – resíduos urbanos os produzidos por residências, estabelecimentos comerciais 

e prestadores de serviços, pela poda e pela limpeza de vias e logradouros públicos; 

XXIX – responsabilidade compartilhada o princípio que, na forma da lei ou de contrato, 

atribui responsabilidades iguais para geradores de resíduos sólidos, pessoas públicas ou 

privadas, e seus contratados, quando esses geradores vierem a utilizar-se dos serviços de 

terceiros para a execução de qualquer das etapas da gestão, do gerenciamento e do manejo 

integrado dos resíduos sólidos sob sua responsabilidade; 

XXX – responsabilidade socioambiental compartilhada o princípio que imputa ao poder 

público e à coletividade a responsabilidade de proteger o meio ambiente para as presentes 

e futuras gerações; 

XXXI – reutilização o processo de utilização dos resíduos sólidos para a mesma finalidade, 

sem sua transformação biológica, física ou química; 

XXXII – tecnologias ambientalmente adequadas as tecnologias de prevenção, redução, 

transformação ou eliminação de resíduos sólidos ou poluentes na fonte geradora, as 

quais visam à redução de desperdícios, à conservação de recursos naturais, à redução, à 

transformação ou à eliminação de substâncias tóxicas presentes em matérias-primas ou 

produtos auxiliares, à redução da quantidade de resíduos sólidos gerados por processos e 

produtos e à redução de poluentes lançados no ar, no solo e nas águas; 

XXXIII – tratamento o processo destinado à redução de massa, volume, periculosidade 

ou potencial poluidor dos resíduos sólidos, que envolve alteração das propriedades físicas, 

químicas ou biológicas; 

XXXIV – unidade recicladora a unidade física, de propriedade de pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, que tenha como objetivo reciclar resíduos sólidos; 
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XXXV – unidade receptora de resíduos sólidos a instalação licenciada pelos órgãos 

ambientais para a recepção, a segregação e o acondicionamento temporário de resíduos 

sólidos; 

XXXVI – usuário dos serviços de limpeza pública o indivíduo que produz resíduos sólidos 

de geração difusa ou aufere efetivo proveito da prestação dos serviços de limpeza pública; 

XXXVII – valorização de resíduos sólidos a requalificação do resíduo sólido como 

subproduto ou material de segunda geração, agregando-lhe valor por meio da reutilização, 

do reaproveitamento, da reciclagem, da valorização energética ou do tratamento para 

outras aplicações. 

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 5º – Os resíduos sólidos serão classificados quanto à natureza e à origem, com 

vistas a atribuir responsabilidades e dar-lhes a adequada destinação. 

§ 1º  – Quanto à natureza, os resíduos sólidos serão classificados como: 

I – resíduos Classe I – Perigosos aqueles que, em função de suas características de 

toxicidade, corrosividade, reatividade, inflamabilidade, patogenicidade ou explosividade, 

apresentem significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental; 

II – resíduos Classe II – Não-perigosos, sendo: 

a) Resíduos Classe II–A  – Não inertes aqueles que não se enquadram nas classificações 

de Resíduos Classe I – Perigosos ou de Resíduos Classe II–B – Inertes, nos termos desta 

lei, podendo apresentar propriedades tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água; 

b) Resíduos Classe II–B – Inertes aqueles que, quando amostrados de forma 

representativa e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada 

ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água vigentes, 

excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

§ 2º – Quanto à origem, os resíduos sólidos serão classificados como: 

I – de geração difusa os produzidos, individual ou coletivamente, por geradores dispersos 

e não identificáveis, por ação humana ou animal ou por fenômenos naturais, abrangendo 

os resíduos sólidos domiciliares, os resíduos sólidos pós-consumo e aqueles provenientes 

da limpeza pública; 

II – de geração determinada os produzidos por gerador específico e identificável. 

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I

Dos Princípios e Diretrizes

Art. 6º  – São princípios que orientam a Política Estadual de Resíduos Sólidos:

I – a não-geração; 

II – a prevenção da geração; 
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III – a redução da geração; 

IV – a reutilização e o reaproveitamento; 

V – a reciclagem; 

VI – o tratamento; 

VII – a destinação final ambientalmente adequada; 

VIII – a valorização dos resíduos sólidos. 

Art. 7º – São diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 

I – a participação da sociedade no planejamento, na formulação e na implementação 

das políticas públicas, bem como na regulação, na fiscalização, na avaliação e na prestação 

de serviços, por meio das instâncias de controle social; 

II – a promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico; 

III – a integração das ações de governo nas áreas de meio ambiente, ciência e tecnologia, 

educação, saneamento básico, recursos hídricos, saúde pública, desenvolvimento econômico 

e urbano, inclusão social e erradicação do trabalho infantil; 

IV – a universalidade, a regularidade, a continuidade e a funcionalidade dos serviços 

públicos de manejo integrado de resíduos sólidos; 

V – a responsabilidade socioambiental compartilhada entre poder público, geradores, 

transportadores, distribuidores e consumidores no fluxo de resíduos sólidos; 

VI – o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis 

e reciclados bem como o desenvolvimento de novos produtos e processos, com vistas a 

estimular a utilização das tecnologias ambientalmente adequadas; 

VII – a integração, a responsabilidade e o reconhecimento da atuação dos catadores 

nas ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos, como forma de garantir-lhes condições 

dignas de trabalho; 

VIII – a descentralização político-administrativa; 

IX – a integração dos entes federados na utilização das áreas de destinação final de 

resíduos sólidos; 

X – a constituição de sistemas de aprovisionamento de recursos financeiros que 

garantam a continuidade de atendimento dos serviços de limpeza pública e a adequada 

destinação final; 

XI – o direito à informação quanto ao potencial impacto dos resíduos sólidos sobre o 

meio ambiente e a saúde pública; 

XII – a promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis; 

XIII – a adoção do princípio do poluidor pagador; 

XIV – o desenvolvimento de programas de capacitação técnica e educativa sobre a 

gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos. 

Seção II
Dos Objetivos

Art. 8º – A Política Estadual de Resíduos Sólidos tem por objetivos: 

I – estimular a gestão de resíduos sólidos no território do Estado, de forma a incentivar, 

fomentar e valorizar a não-geração, a redução, a reutilização, o reaproveitamento, a 
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reciclagem, a geração de energia, o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos 

sólidos; 

II – proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente e preservar a saúde pública; 

III – sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância de sua participação 

na gestão de resíduos sólidos; 

IV – gerar benefícios sociais, econômicos e ambientais; 

V – estimular soluções intermunicipais e regionais para a gestão integrada dos resíduos 

sólidos; 

VI – estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e processos 

ambientalmente adequados para a gestão dos resíduos sólidos. 

Art. 9º – Para alcançar os objetivos previstos no art. 8º, cabe ao poder público: 

I – supervisionar e fiscalizar a gestão dos resíduos sólidos efetuada pelos diversos 

responsáveis, de acordo com as competências e obrigações estabelecidas na legislação; 

II – desenvolver e implementar, nos âmbitos municipal e estadual, programas e metas 

relativos à gestão dos resíduos sólidos; 

III – fomentar: 

a) a destinação dos resíduos sólidos de forma compatível com a preservação da saúde 

pública e a proteção do meio ambiente; 

b) a ampliação de mercado para materiais reutilizáveis, reaproveitáveis e recicláveis; 

c) o desenvolvimento de programas de capacitação técnica contínua de gestores na 

área de gerenciamento e manejo integrado de resíduos sólidos; 

d) a divulgação de informações ambientais sobre resíduos sólidos; 

e) a cooperação interinstitucional entre os órgãos das três esferas de governo e destes 

com os comitês de bacias hidrográficas; 

f) a implementação de programas de educação ambiental, com enfoque específico nos 

princípios estabelecidos por esta lei; 

g) a adoção de soluções locais ou regionais no equacionamento de questões relativas 

ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta, ao transporte, ao tratamento e à 

destinação final de resíduos sólidos; 

h) a valorização dos resíduos sólidos e a instituição da logística reversa; 

i) a formação de organizações, associações ou cooperativas de catadores dedicados à 

coleta, à separação, ao beneficiamento e à comercialização dos resíduos sólidos; 

j) a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios; 

l) a utilização adequada e racional dos recursos naturais; 

m) a recuperação e remediação de vazadouros, lixões e áreas degradadas pela disposição 

inadequada de resíduos sólidos; 

n) a sustentabilidade econômica do sistema de limpeza pública; 

o) a inclusão social dos catadores; 

p) o desenvolvimento e a implementação, nos níveis municipal e estadual, de programas 

relativos à gestão dos resíduos sólidos que respeitem as diversidades e compensem as 

desigualdades locais e regionais; 
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q) o incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos, com a criação e a articulação de fóruns e de conselhos municipais e 

regionais para garantir a participação da comunidade; 

r) a instituição de linhas de crédito e financiamento para a elaboração e a implantação 

de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

s) o incentivo à parceria entre o Estado, os Municípios e entidades privadas; 

t) o apoio técnico e financeiro aos Municípios na formulação e na implantação de seus 

Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

u) a implementação de novas fontes de informação sobre perfil e impacto ambiental 

de produtos e serviços, por meio do incentivo à autodeclaração na rotulagem, à divulgação 

de dados sobre a avaliação do ciclo de vida do produto e à certificação ambiental; 

v) as ações que visem ao uso racional de embalagens; 

x) as pesquisas epidemiológicas em áreas adjacentes a usinas de reciclagem, aterros 

sanitários, lixões e pontos de despejos, para monitoramento de agravos à saúde decorrentes 

do impacto causado por essas atividades. 

Seção III
Dos Instrumentos

Art. 10 – São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 

I – os indicadores para o estabelecimento de padrões setoriais relativos à gestão dos 

resíduos sólidos; 

II – os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborados com base em padrões 

setoriais, com definição de metas e prazos; 

III – a cooperação técnica e financeira para viabilização dos objetivos da Política Estadual 

de Resíduos Sólidos; 

IV – o sistema integrado de informações estatísticas voltadas para as ações relativas à 

gestão dos resíduos sólidos; 

V – o inventário estadual de resíduos sólidos industriais, instituído pela Resolução 

Conama nº 313, de 2002; 

VI – a previsão orçamentária de recursos financeiros destinados às práticas de prevenção da 

poluição gerada pelos resíduos sólidos bem como à recuperação das áreas contaminadas por eles; 

VII – os incentivos fiscais, financeiros e creditícios destinados a atividades que adotem 

medidas de não-geração, redução da geração, reutilização, reaproveitamento, reciclagem, 

geração de energia, tratamento ou disposição final de resíduos sólidos; 

VIII – o controle e a fiscalização; 

IX – os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão ambiental pelas empresas; 

X – os incentivos para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à 

gestão de resíduos sólidos; 

XI – os programas de incentivo à comercialização e ao consumo de materiais recicláveis 

ou reciclados, voltados para os mercados locais; 

XII – o planejamento regional integrado da gestão dos resíduos sólidos nas microrregiões 

definidas por lei estadual; 

XIII – as auditorias para os projetos implantados no Estado que recebam recursos públicos 

estaduais ou federais ou financiamento de instituições financeiras. 
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CAPÍTULO IV

DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 11 – São serviços públicos de caráter essencial, de responsabilidade do poder público 

municipal, a organização e o gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

domiciliares. 

Parágrafo único – A coleta, o acondicionamento, o armazenamento, o transporte, 

o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos domiciliares serão executados em 

condições que garantam a proteção à saúde pública, a preservação ambiental e a segurança 

do trabalhador. 

Art. 12 – Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam obrigados a acondicionar 

os resíduos para coleta de forma adequada e em local acessível ao sistema público de 

coleta regular, cabendo-lhes observar as normas municipais que estabeleçam a seleção 

dos resíduos no local de origem e indiquem as formas de acondicionamento para coleta. 

Art. 13 – A coleta dos resíduos sólidos urbanos se dará de forma preferencialmente 

seletiva. 

Art. 14 – Compete aos geradores de resíduos das atividades industrial e minerária a 

responsabilidade pelo seu gerenciamento, desde a sua geração até a destinação final, 

incluindo: 

I – a separação e a coleta interna de resíduos de acordo com suas classes e características; 

II – o acondicionamento, a identificação e o transporte interno, quando for o caso; 

III – a manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem; 

IV – a apresentação de resíduos para coleta externa, quando for o caso, de acordo com 

as normas pertinentes e na forma exigida pelas autoridades competentes; 

V – o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos, na forma exigida pela 

legislação pertinente. 

Art. 15 – O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente os perigosos, 

desde a geração até a destinação final, será feito de forma a atender os requisitos de 

proteção ambiental e de saúde pública, com base no Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

Art. 16 – A administração pública deverá optar preferencialmente, nas suas compras 

e contratações, pela aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental, que sejam 

recicláveis ou reciclados e não perigosos, devendo especificar essas características na 

descrição do objeto das licitações, observadas as formalidades legais. 



137

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Seção II

Das Proibições

Art. 17 – São proibidas as seguintes formas de destinação dos resíduos sólidos: 

I – lançamento “in natura” a céu aberto, sem tratamento prévio, em áreas urbanas 

e rurais; 

II – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não licenciados 

para esta finalidade, salvo em caso de decretação de emergência sanitária e desde que 

autorizada pelo órgão competente; 

III – lançamento ou disposição em lagoa, curso d’água, área de várzea, cavidade 

subterrânea ou dolina, terreno baldio, poço, cacimba, rede de drenagem de águas pluviais, 

galeria de esgoto, duto condutor de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonados, 

em área sujeita a inundação e em área de proteção ambiental integral. 

Art. 18 – Ficam proibidas, nas áreas de destinação final de resíduos sólidos: 

I – a utilização de resíduos sólidos como alimentação animal; 

II – a catação de resíduos sólidos em qualquer hipótese; 

III – a fixação de habitações temporárias ou permanentes. 

Parágrafo único – Na hipótese de ocorrência das situações previstas nos incisos I e II do 

“caput” deste artigo, o Município deverá apresentar proposta de inserção social para as 

famílias de catadores, incluindo programas de ressocialização para crianças, adolescentes e 

adultos e a garantia de meios para que passem a frequentar a escola, medidas que passarão 

a integrar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município. 

Art. 19 – O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para armazenamento, 

acumulação, tratamento e disposição final de resíduos sólidos se essas ações forem feitas de 

forma técnica e ambientalmente adequada e autorizadas pelo órgão ambiental competente. 

Art. 20 – O licenciamento pelo órgão de controle ambiental para disposição de 

resíduos em cava de mina exaurida, mina subterrânea ou área degradada depende da 

comprovação do não- comprometimento da qualidade do ambiente ou da saúde pública, 

em conformidade com o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Parágrafo único – O procedimento de que trata o “caput” não se aplica às regiões cársticas. 

Seção III
Dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Art. 21 – A gestão integrada de resíduos sólidos compreende as atividades referentes 

à elaboração e à implementação dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

assim como sua fiscalização e seu aperfeiçoamento, e o controle dos serviços de manejo 

integrado dos resíduos sólidos. 

Art. 22 – Elaborarão Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: 

I – os Municípios e os gerenciadores; 
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II – os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, prestadores de serviços 

e as demais fontes geradoras previstas em regulamento. 

§ 1º – Comprovada a utilização de serviço público de coleta prestado pelo Município ou 

a contratação de serviço terceirizado de gerenciamento, as fontes geradoras mencionadas 

no inciso II do “caput” ficarão dispensadas da elaboração do Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos.

§ 2º – Os Municípios poderão estabelecer consórcios intermunicipais para a elaboração 

do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Art. 23 – O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será elaborado segundo os 

princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei e conterá, no mínimo: 

I – informações sobre a origem, a caracterização e o volume de resíduos sólidos gerados, 

bem como os prazos para sua destinação; 

II – os procedimentos a serem adotados na segregação, na coleta, na classificação, no 

acondicionamento, no armazenamento, no transporte, no tratamento e na destinação 

final licenciada, conforme a classificação dos resíduos sólidos, indicando-se os locais e as 

condições em que essas atividades serão executadas; 

III – as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de situações de 

manuseio incorreto ou acidentes; 

IV – a forma de operacionalização das exigências relativas à gestão de resíduos sólidos, 

bem como as intervenções necessárias e as possibilidades reais de implementação de tais 

exigências; 

V – as modalidades de manuseio que correspondam às particularidades dos resíduos 

sólidos e dos materiais que os constituem, inclusive no que se refere aos resíduos provenientes 

dos serviços de saúde, com vistas à proteção da saúde pública e do meio ambiente; 

VI – os procedimentos a serem adotados pelos prestadores de serviços e as respectivas 

formas de controle; 

VII – os indicadores de desempenho operacional e ambiental; 

VIII – as formas de participação da sociedade no processo de implementação, fiscalização 

e controle social do Plano; 

IX – as ações ou os instrumentos que poderão ser utilizados para promover a inserção 

das organizações produtivas de catadores de materiais recicláveis e de outros operadores 

de resíduos sólidos na coleta, no beneficiamento e na comercialização desses materiais. 

§ 1º – O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios estabelecerá 

a forma de gestão dos resíduos sólidos de geração difusa e conterá, além do previsto nos 

incisos do “caput”, normas gerais de conduta para os geradores de resíduos sólidos, bem 

como instruções e diretrizes para que estes elaborem seus Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

§ 2º – Serão asseguradas formas de participação da sociedade no processo de elaboração 

do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Art. 24 – O acesso a recursos do Estado destinados a entidades públicas municipais 

responsáveis pela gestão de resíduos sólidos de geração difusa fica condicionado à 
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previsão, nos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios, de incentivos 

econômico-financeiros que estimulem a participação do gerador, do comerciante, do 

prestador de serviços e do consumidor nas atividades de segregação, coleta, manuseio e 

destinação final dos resíduos sólidos. 

Seção IV
Da Logística Reversa

Art. 25 – A instituição da logística reversa tem por objetivos: 

I – promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos gerados seja 

direcionado para a sua cadeia produtiva ou para cadeias produtivas de outros geradores; 

II – incentivar a substituição dos insumos por outros que não degradem o meio ambiente; 

III – estimular a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados 

e recicláveis; 

IV – promover o alinhamento entre os processos de gestão empresarial e mercadológica 

e os de gestão ambiental, com o objetivo de estabelecer estratégias sustentáveis; 

V – propiciar condições para que as atividades produtivas alcancem níveis elevados de 

eficiência e sustentabilidade. 

Art. 26 – Na implementação da logística reversa, caberá: 

I – ao consumidor: 

a) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados 

e adotar práticas que possibilitem a redução de sua geração; 

b) dispor adequadamente, após a utilização dos produtos, os resíduos sólidos reversos 

para coleta; 

II – ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 

a) adotar tecnologias que permitam absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

b) articular com os geradores de resíduos sólidos a implementação da estrutura 

necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos oriundos dos 

serviços de limpeza urbana; 

c) manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos e dar destinação final 

ambientalmente adequada aos rejeitos; 

III – ao fabricante e ao importador de produtos: 

a) recuperar os resíduos sólidos na forma de novas matérias- primas ou novos produtos, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos; 

b) desenvolver e implementar tecnologias que absorvam os resíduos sólidos reversos 

ou eliminem-nos de sua produção; 

c) manter postos de coleta de resíduos sólidos reversos disponíveis aos revendedores, 

comerciantes e distribuidores e dar destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos; 

d) garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o fluxo de retorno dos 

resíduos sólidos reversos; 

e) divulgar informações sobre a localização dos postos de coleta dos resíduos sólidos 

reversos e mensagens educativas de combate ao descarte inadequado, por meio de 

campanhas publicitárias e programas; 
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IV – aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos: 

a) receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma ambientalmente 

segura, os resíduos sólidos reversos oriundos dos produtos revendidos, comercializados 

ou distribuídos; 

b) manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos disponíveis aos consumidores; 

c) informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos reversos e sobre seu 

funcionamento. 

Art. 27 – Os resíduos sólidos reversos coletados pelos serviços de limpeza urbana serão 

dispostos em instalações ambientalmente adequadas e seguras, para que os geradores 

providenciem o retorno para o ciclo do produto ou para outro ciclo produtivo. 

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto neste artigo, o responsável pelos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos priorizará a contratação 

de organizações produtivas de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda. 

CAPÍTULO V
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Art. 28 – O órgão ambiental competente manterá banco de dados atualizado com 

informações relativas a resíduos sólidos gerados, especialmente os industriais e perigosos, 

indústrias de reciclagem, transporte e destinação final devidamente licenciados. 

Art. 29 – Os geradores de resíduos sólidos são responsáveis pela gestão dos mesmos. 

Art. 30 – Caso o órgão ambiental competente verifique que o gerador prestou 

informações errôneas ou equivocadas que possam causar danos ou prejuízos aos 

consumidores ou ao meio ambiente, fica o responsável obrigado a reparar o eventual dano 

causado, nos termos da legislação vigente. 

Art. 31 – Os resíduos sólidos de geração determinada que não possuam características 

de toxicidade, patogenicidade, reatividade, corrosividade, inflamabilidade e explosividade 

poderão ser equiparados aos resíduos sólidos domiciliares e destinados a aterros sanitários 

licenciados, a critério dos Municípios. 

Art. 32 – O gestor poderá contratar terceiros, devidamente licenciados pelo órgão 

competente, para a execução de quaisquer das etapas do processo de gestão dos resíduos sólidos. 

Art. 33 – São obrigações dos geradores de resíduos sólidos:

I – de fabricantes e importadores: 

a) adotar tecnologias que permitam reduzir, reutilizar, reaproveitar ou reciclar os resíduos 

sólidos especiais; 

b) coletar os resíduos sólidos especiais, em articulação com sua rede de comercialização e 

com o poder público municipal, com a implementação da estrutura necessária para garantir 
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o fluxo de retorno desses resíduos e dar-lhes destinação final ambientalmente adequada, 

sob pena de responder civil e criminalmente, nos termos da legislação ambiental; 

c) garantir que estejam impressas nos materiais que acondicionam os produtos de 

sua responsabilidade, em local visível e destacado, informações sobre as possibilidades 

de reutilização e tratamento dos resíduos e sobre os riscos ambientais resultantes do 

descarte no solo, em curso d’água ou qualquer outro local que não aquele previsto em lei 

ou autorizado pelo órgão ambiental competente; 

II – de revendedores, comerciantes e distribuidores: 

a) articular com os fabricantes e importadores e com o poder público municipal a 

coleta e a implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos 

resíduos sólidos especiais e dar-lhes disposição final ambientalmente adequada, sob pena 

de responder civil e criminalmente, nos termos da legislação ambiental; 

b) garantir o recebimento dos resíduos sólidos especiais, criar e manter locais destinados 

a sua coleta e informar ao consumidor a localização desses postos; 

III – de consumidores, após a utilização do produto, efetuar a entrega dos resíduos 

sólidos especiais aos comerciantes e distribuidores ou destiná-los aos postos de coleta. 

§ 1º – Na operação de coleta e manuseio dos resíduos sólidos recicláveis, poderá ser 

incentivada a parceria ou a contratação formal das organizações de catadores existentes 

no Município, com vistas ao atendimento das diretrizes da política instituída por esta lei, as 

quais passarão a responder solidariamente pelo adequado armazenamento e gerenciamento 

dos resíduos, até que ocorra a sua efetiva entrega ao gerador responsável. 

§ 2º – O poder público municipal poderá instituir formas de ressarcimento pela prestação 

efetiva dos serviços públicos de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 

Art. 34 – O gerador sob cuja responsabilidade for realizado o transporte de resíduos 

sólidos adotará as medidas necessárias para que este seja realizado em condições que 

garantam a segurança do pessoal envolvido e a preservação do meio ambiente e da saúde 

pública, bem como o cumprimento da legislação aplicável. 

Art. 35 – Cabe aos geradores a que se refere o art. 34: 

I – administrar e custear o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos sob sua 

responsabilidade;

II – garantir a segurança na implementação das ações, de forma a oferecer o menor 

risco possível para os consumidores, catadores e demais operadores de resíduos sólidos 

e à população; 

III – zelar pela segurança e pela manutenção de áreas para armazenagem temporária; 

IV – manter atualizadas e disponíveis para consulta pelos órgãos competentes 

informações completas sobre as atividades e o controle do manejo dos resíduos sólidos 

sob sua responsabilidade; 

V – desenvolver programas de capacitação continuada e assistida, voltados para a 

gestão integrada de resíduos sólidos. 
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Art. 36 – No caso de ocorrência envolvendo resíduos sólidos que coloque em risco o 

meio ambiente e a saúde pública, verificada desde a geração até a destinação final do 

resíduo, será responsável pela execução de medidas corretivas: 

I – o gerador, nos acidentes ocorridos em seu centro produtivo; 

II – o gerador e o transportador, nos acidentes ocorridos durante o transporte dos 

resíduos sólidos; 

III – o gerador e o gerenciador dos centros de coleta e das unidades de destinação final, 

nos acidentes ocorridos em suas instalações. 

§ 1º – Em caso de ocorrência acidental que envolva resíduos sólidos com características 

perigosas ou danosas ao meio ambiente, o responsável comunicará o ocorrido aos órgãos 

ambientais e de saúde pública competentes, na maior brevidade possível, obrigando- se ainda 

a indenizar e recuperar a área degradada, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

§ 2º – Nos casos em que não for identificado o gerador responsável pela ocorrência, o 

poder público assumirá a responsabilidade pela definição dos mecanismos institucionais, 

administrativos e financeiros que se fizerem necessários para a recuperação do local. 

§ 3º – O gerador responsável por resíduo derramado, vazado ou despejado acidentalmente 

fornecerá, complementarmente, quando solicitado pelo órgão ambiental competente, todas 

as informações relativas à quantidade e à composição do referido material, bem como a sua 

periculosidade e aos procedimentos de desintoxicação e descontaminação. 

Art. 37 – Os gerenciadores de unidades receptoras de resíduos sólidos deverão requerer 

aos órgãos competentes registro de encerramento de atividades, quando da sua ocorrência. 

Parágrafo único – A formalização do pedido de registro a que se refere o “caput” deverá, 

para as atividades previstas em regulamento, ser acompanhada de relatório conclusivo de 

auditoria ambiental atestando a qualidade do solo, do ar e das águas na área de impacto 

do empreendimento. 

Art. 38 – O Estado apoiará, de modo a ser definido em regulamento, os Municípios 

que gerenciarem os resíduos sólidos urbanos em conformidade com seus Planos de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

Art. 39 – O órgão municipal competente fiscalizará a adoção das medidas destinadas à 

higiene, à saúde e à segurança e o acompanhamento dos operadores de resíduos sólidos 

e manterá profissional técnico habilitado para a implementação de tais medidas. 

Art. 40 – É de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e municipais, em 

função da competência designada para atividades de impacto regional ou local, o controle 

ambiental, compreendendo o licenciamento e a fiscalização, sobre todo e qualquer sistema, 

público ou privado, de geração, coleta, transporte, armazenamento, tratamento de resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 

Art. 41 – Respeitadas as diversidades regionais, locais, econômicas e logísticas, ficará a 

cargo do Estado e dos Municípios a implementação das políticas públicas que se mostrarem 
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mais adequadas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta lei, notadamente 

daquelas relativas: 

I – à regulamentação do mercado de reciclagem no âmbito do seu território, respeitados 

os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência; 

II – à articulação entre os gestores, visando ao estabelecimento de parcerias e de 

cooperação técnica e financeira; 

III – ao estabelecimento da responsabilidade dos geradores de resíduos reversos; 

IV – ao incentivo à pesquisa de técnicas de tratamento de resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada de rejeitos; 

V – à criação de novos mercados para os produtos reciclados e recicláveis; 

VI – à inserção social e econômica das organizações produtivas de catadores de materiais 

recicláveis. 

Art. 42 – A pessoa física ou jurídica contratada ou responsável, em qualquer hipótese, 

pela execução de etapa do manejo integrado de resíduos sólidos e os geradores desses 

resíduos sólidos, inclusive o poder público, são solidariamente responsáveis pelos atos 

praticados no exercício de sua atividade. 

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS

Art. 43 – A metodologia a ser empregada no manuseio dos resíduos sólidos especiais 

será objeto do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Art. 44 – Cabe aos Municípios, na elaboração de suas políticas de resíduos sólidos: 

I – determinar, de acordo com as normas vigentes e de modo a garantir a proteção da 

saúde, as formas de acondicionamento, transporte, armazenamento, e tratamento dos resíduos 

sólidos especiais, bem como da disposição final ambientalmente adequada de seus rejeitos; 

II – criar, instalar e manter, no âmbito de sua competência, centros de coleta adequados 

para o recolhimento e o armazenamento dos resíduos sólidos especiais, até que se dê a 

disposição final ambientalmente adequada de seus rejeitos, bem como determinar que os 

geradores particulares adotem providências de igual natureza; 

III – promover, em conjunto com os geradores de resíduos sólidos especiais, estudos e 

pesquisas destinados a desenvolver processos com vistas à redução de resíduos e oferecer 

alternativas sustentáveis para o seu tratamento e a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

CAPÍTULO VII

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS

Art. 45 – Os órgãos estaduais competentes editarão as normas relativas à gestão dos 

resíduos sólidos perigosos. 

Art. 46 – O transporte, o armazenamento, o depósito, a guarda e o processamento 

de resíduos perigosos no Estado depende de prévia autorização dos órgãos ambientais 

competentes. 
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Parágrafo único – A importação e a exportação de resíduos perigosos deverão ser 

comunicadas ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam. 

CAPÍTULO VIII
DAS PENALIDADES

Art. 47 – A ação ou a omissão das pessoas físicas ou jurídicas que caracterizem 

inobservância dos preceitos desta lei e de seus regulamentos sujeitam os infratores às 

seguintes penalidades administrativas, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis: 

I – advertência; 

II – multa simples; 

III – multa diária; 

IV – apreensão de animais, produtos, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos 

de qualquer natureza utilizados na infração; 

V – suspensão parcial ou total de atividade; 

VI – restritiva de direitos; 

VII – embargo de obra ou atividade; 

VIII – demolição de obra. 

§ 1º – A multa, de R$50,00 (cinquenta reais) a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões 

de reais), será corrigida periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação 

pertinente. 

§ 2º – O regulamento desta lei estabelecerá a pauta tipificada das infrações. 

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 48 – Os instrumentos econômicos e financeiros da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos são os previstos na Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001. 

Art. 49 – O Poder Executivo enviará à Assembleia, no prazo de cento e vinte dias 

contados da data de publicação desta lei, projeto de lei dispondo sobre o Fundo Estadual 

de Resíduos Sólidos. 

Art. 50 – O art. 4º da Lei nº 14.128, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º  – Os benefícios relativos à Política Estadual de Reciclagem de Materiais serão 

concedidos exclusivamente ao usuário, ao produtor e ao comerciante cadastrados na Semad.”(nr) 

Art. 51 – Ficam acrescentados à Lei nº 14.128, de 2001, os seguintes arts. 4º-A a 4º-N: 

“Art. 4º-A – Em observância às disposições constitucionais, o poder público estadual 

proporá alternativas de fomentos e incentivos creditícios ou financeiros para indústrias 

e instituições que se dispuserem a trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou 

desenvolver novos produtos ou materiais a partir de matérias-primas recicladas. 

Art. 4º-B – O Estado, observadas as políticas de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento, estabelecidas pelas leis de diretrizes orçamentárias, ou por meio de 
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incentivos creditícios, atuará com vistas a estruturar linhas de financiamento para atender 

prioritariamente as iniciativas de: 

I – prevenção ou redução da geração, reutilização, reaproveitamento e reciclagem de 

resíduos sólidos no processo industrial produtivo; 

II – desenvolvimento de pesquisas e produtos que atendam aos princípios de preservação 

e conservação ambiental; 

III – apoio aos Municípios para a elaboração e a implantação dos Planos de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, a que se refere a lei que dispõe sobre a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos; 

IV – apoio às organizações produtivas de catadores de materiais recicláveis para 

implantação de infra-estrutura física e aquisição de equipamentos; 

V – aplicação de tecnologias adequadas ao manejo integrado de resíduos sólidos, 

incluindo os resíduos sólidos domiciliares; 

VI – aproveitamento energético de resíduos sólidos orgânicos de origem urbana e rural; 

VII – aproveitamento dos resíduos sólidos rurais orgânicos provenientes da pecuária 

intensiva; 

VIII – implantação e manutenção de sistemas municipais de limpeza urbana que busquem 

a sustentabilidade por meio de taxas ou tarifas; 

IX – implantação e manutenção de sistemas regionais de destinação final de resíduos 

sólidos urbanos. 

Art. 4º-C – Quando da aplicação das políticas de fomentos ou incentivos creditícios 

destinadas a atender aos objetivos constantes no art. 4º-B, as instituições oficiais de crédito 

estaduais estabelecerão critérios que possibilitem: 

I – o aumento da capacidade de endividamento do beneficiário; 

II – o aumento do limite financiável; 

III – a aplicação da menor taxa de juros do sistema financeiro; 

IV – a redução das taxas de juros aplicáveis à operação; 

V – os parcelamentos das operações de crédito e financiamento. 

Art. 4º-D – Para que sejam atendidos os objetivos da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, os entes públicos, no âmbito de suas competências, deverão editar leis com o 

objetivo de promover incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações 

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, para as entidades dedicadas 

à reutilização, à reciclagem e ao tratamento de resíduos sólidos, bem como para o 

desenvolvimento de programas voltados para a gestão integrada de resíduos, em parceria 

com as organizações de catadores e outros operadores de resíduos sólidos. 

Art. 4º-E – A existência de Política de Resíduos Sólidos no âmbito do Município é fator 

condicionante para a transferência voluntária de recursos e a concessão de financiamento 

por parte do Estado para a implementação e a manutenção de projetos de destinação final 

ambientalmente adequada. 
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Art. 4º-F – O Estado e os Municípios poderão instituir e orientar a execução de 

programas de incentivo de projetos de interesse social, inclusive projetos destinados 

ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, com a participação de investidores privados, 

mediante operações estruturadas de financiamento realizadas com recursos de fundos 

privados de investimento, de capitalização ou de previdência complementar. 

Art. 4º-G – O Estado estabelecerá diretrizes e fornecerá meios para a criação de 

fundos estadual e municipais de resíduos sólidos, cujas programações serão orientadas 

para a produção, a instalação e a operação de sistemas e processos destinados à criação, 

à absorção ou à adequação de tecnologias, iniciativas de educação ambiental, inserção 

social e contratação de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, em 

consonância com as prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício. 

Art. 4º-H – As instituições públicas ou privadas que promovam ações complementares 

às obrigatórias, nos moldes da legislação aplicável e em consonância com os objetivos, 

princípios e diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos, terão prioridade na concessão 

de benefícios financeiros ou creditícios por parte dos organismos de crédito e fomento 

ligados ao poder público estadual. 

Art. 4º-I – As pessoas jurídicas de direito privado que invistam em ações de capacitação 

tecnológica com o objetivo de criar, desenvolver ou absorver inovações para a redução, 

a reutilização e o tratamento de resíduos sólidos ou a disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos terão prioridade no recebimento de incentivos fiscais ou financeiros 

instituídos para esta finalidade. 

Parágrafo único – Na realização das ações de capacitação mencionadas no “caput”, será 

dada preferência à contratação de universidades, instituições de pesquisa e outras empresas com 

capacitação técnica reconhecida, ficando o titular da contratação responsável pela administração 

do contrato e pelo controle da utilização e da aplicação prática dos resultados dessas ações. 

Art. 4º-J – O Estado adotará instrumentos econômicos visando a incentivar: 

I  – programas de coleta seletiva eficientes e eficazes, preferencialmente em parceria 

com organizações de catadores; 

II  – Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos provenientes de soluções 

consorciadas. 

Art. 4º-K – Os serviços de limpeza urbana e de coleta de lixo serão custeados, 

preferencialmente, por tarifas e taxas 

Art. 4º-L – A unidade recicladora gozará de benefícios fiscais e tributários, nos termos 

de normas específicas editadas pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único – Os benefícios de que trata o “caput” serão concedidos sob a forma 

de créditos especiais, deduções, isenções de impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, 

empréstimos e demais modalidades especificamente estabelecidas na legislação pertinente. 
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Art. 4º-M – O Estado estabelecerá formas de incentivos fiscais para a aquisição, pelos 

Municípios, de equipamentos apropriados ao setor de limpeza urbana. 

Parágrafo único – A concessão dos incentivos previstos no “caput” fica condicionada 

à comprovação, pelos Municípios, da existência de Política Municipal de Resíduos Sólidos. 

Art. 4º-N – As entidades e organizações que promovam ações relevantes na gestão de 

resíduos sólidos receberão incentivos do Estado, nos termos da lei, sob a forma de créditos 

especiais, deduções, isenções tributárias, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e 

demais modalidades de incentivo estabelecidas na legislação pertinente.” 

Art. 52 – A ementa da Lei nº 14.128, de 2001, passa a ser: “Dispõe sobre a Política 

Estadual de Reciclagem de Materiais e sobre os instrumentos econômicos e financeiros 

aplicáveis à Gestão de Resíduos Sólidos.” (nr) 

Art. 53 – O prazo para a elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

dos Municípios será estabelecido pelo Copam, observado o prazo máximo de cinco anos 

contados da data de publicação da regulamentação desta lei. 

Art. 54 – A alínea “a” do inciso VIII do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 

2000, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentada ao inciso a seguinte 

alínea “d”: 

“Art. 1º – .............................................................................................................

VIII – ....................................................................................................................

a) parcela de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total será distribuída aos 

Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, 

com operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a 70% 

(setenta por cento) e 50% (cinquenta por cento) da população, respectivamente, sendo 

que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não excederá seu investimento, 

estimado com base na população atendida e no custo médio “per capita” dos sistemas 

de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos 

sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental  – Copam –, bem como 

aos Municípios que comprovadamente tenham implantado em seu território sistema de 

coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos; 
..........................................................................................................................

d) os recursos recebidos na forma da alínea “a” serão utilizados prioritariamente na 

contratação de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, para a 

realização de serviços de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos;”(nr) 

Art. 55 – Aplica-se o disposto no art. 224 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

à Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, e ao Decreto nº 41.203, de 8 de agosto de 

2000, que a regulamenta. 

Art. 56 – Fica revogada a Lei nº 16.682, de 10 de janeiro de 2007. 
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Art. 57 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2009; 221º da 

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 18.030, DE 2009

Origem: 

- Projeto de Lei nº 637/2007, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro.

LEI Nº 18.030 DE 12 DE JANEIRO DE 2009

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do 

produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 

Municípios. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DA RECEITA DO ICMS PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS

Seção I

Dos Critérios

Art. 1º – A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – pertencente aos Municípios, 

de que trata o § 1º do art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída nos percentuais 

indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios: 

I – Valor Adicionado Fiscal  – VAF –: valor apurado com base nos critérios para cálculo 

da parcela de que trata o inciso I do § 1º do art. 150 da Constituição do Estado; 

II – área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do Município e a área 

total do Estado, informadas pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA –; 

III  – população: relação percentual entre a população residente no Município e a 

população total do Estado, medida segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE –; 

IV – população dos cinquenta Municípios mais populosos: relação percentual entre a 

população residente em cada um dos cinquenta Municípios mais populosos do Estado e a 

população total desses Municípios, medida segundo dados do IBGE; 
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V – educação; 

VI – produção de alimentos; 

VII – patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de Patrimônio Cultural do 

Município e o somatório dos índices de todos os Municípios, fornecida pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Histórico e Artístico – Iepha –, observado o disposto no Anexo II desta lei; 

VIII – meio ambiente; 

IX – saúde; 

X – receita própria: relação percentual entre a receita própria do Município, oriunda de 

tributos de sua competência, e as transferências de recursos federais e estaduais recebidas 

pelo Município, baseada em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior 

ao do cálculo, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

XI – cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos os Municípios; 

XII – Municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único sobre Minerais 

– IUM – recebido pelos Municípios mineradores em 1988, com base em índice elaborado 

pela Secretaria de Estado de Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um 

na arrecadação do IUM naquele exercício; 

XIII – recursos hídricos; 

XIV – Municípios sede de estabelecimentos penitenciários; 

XV – esportes; 

XVI – turismo; 

XVII – ICMS solidário; 

XVIII – mínimo per capita. 
..........................................................................................................................

Seção II
Da Distribuição

..........................................................................................................................

Subseção IV

Do Critério “Saúde”

Art. 5º – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério 

“saúde”, de que trata o inciso IX do art. 1º, serão distribuídos aos Municípios da seguinte 

forma: 

I – parcela de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total aos Municípios que 

desenvolverem e mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para 

o atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na Secretaria de Estado de 

Saúde, calculada conforme a população efetivamente atendida em relação à população 

total do Município; 

II  – o saldo remanescente dos recursos, encerrada a distribuição conforme o inciso I, 

de acordo com a relação entre os gastos de saúde per capita do Município e o somatório 

dos gastos de saúde per capita de todos os Municípios do Estado, calculada com base nos 

dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de 

Contas do Estado. 
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Parágrafo único – A Fundação João Pinheiro fará publicar, na primeira segunda-feira de 

cada mês, os dados constitutivos e a relação dos índices de participação de cada Município, 

no critério a que se refere este artigo, relativos ao mês imediatamente anterior, para fins 

de distribuição no mês subsequente. 
..........................................................................................................................

Art. 16 – Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício subsequente ao de sua 

publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2009; 221º da 

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009.)

Critérios de distribuição Percentuais/exercício

2009 2010 a partir de 2011

VAF (art. 1º, I) 79,68 79,68 75,00

Área geográfica (art.1º, II) 1,00 1,00 1,00

População (art. 1º, III) 2,71 2,71 2,70

População dos 50 Municípios mais 

populosos (art. 1º, IV)
2,00 2,00 2,00

Educação (art. 1º, V) 2,00 2,00 2,00

Produção de alimentos (art. 1º, VI) 1,00 1,00 1,00

Patrimônio cultural (art. 1º, VII) 1,00 1,00 1,00

Meio ambiente (art. 1º, VIII) 1,00 1,00 1,10

Saúde (art. 1º, IX) 2,00 2,00 2,00

Receita própria (art. 1º, X) 2,00 2,00 1,90

Cota mínima (art. 1º, XI) 5,50 5,50 5,50

Municípios mineradores (art. 1º, XII) 0,11 0,11 0,01

Recursos hídricos (art. 1º, XIII) 0,00 0,00 0,25

Municípios sede de estabelecimentos 

penitenciários (art. 1º, XIV)
0,00 0,00 0,10

Esportes (art. 1º, XV) 0,00 0,00 0,10

Turismo (art. 1º, XVI) 0,00 0,00 0,10 

ICMS solidário (art. 1º, XVII) 0,00 0,00 4,14

Mínimo “per capita” (art. 1º, XVIII) 0,00 0,00 0,10

Total 100,00 100,00 100,00

..........................................................................................................................
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LEI Nº 18.026, DE 2009

Origem: 

- Projeto de Lei nº 624/2007, de autoria do Deputado Weliton Prado.

LEI Nº 18.026, DE 9 DE JANEIRO DE 2009

Institui a Semana de Doação de Sangue.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Doação de Sangue, a ser comemorada na semana 

em que incidir o dia 25 de novembro.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de janeiro de 2009; 221º da Inconfidência 

Mineira e 188º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 17.714, DE 2008

Origem: 

- Projeto de Lei nº 17/2007, de autoria do Deputado Eros Biondini.

LEI Nº 17.714, DE 8 DE AGOSTO DE 2008

Torna obrigatória a afixação, nas dependências 

dos hospitais e centros de saúde da rede pública 

estadual, de informações relativas às vacinas infantis 

obrigatórias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual afixarão em suas 

dependências, em locais de fácil acesso e visibilidade, informações relativas às vacinas 

infantis obrigatórias.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua 

publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de agosto de 2008; 220º da Inconfidência 

Mineira e 187º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 17.591, DE 2008

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.227/2007, de autoria do Deputado Tiago Ulisses.

Nota:

- Em âmbito federal, a Portaria do Ministério da Saúde nº 710, de 10/6/99, instituiu 
a Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN –, que tem entre seus 
objetivos prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e as doenças associadas à 
alimentação e nutrição.

LEI Nº 17.591, DE 23 DE JUNHO DE 2008

Institui a Semana de Prevenção de Distúrbios 

Alimentares. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares, a ser realizada, 

anualmente, na terceira semana do mês de julho. 

Parágrafo único – Na semana a que se refere o “caput”, o poder público promoverá 

atendimentos, exames, palestras e outras atividades que visem à conscientização da 

população quanto aos riscos de desenvolvimento da anorexia, da bulimia, da obesidade e 

de outros distúrbios alimentares. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2008; 220º da Inconfidência 

Mineira e 187º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado
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LEI Nº 17.344, DE 2008

Origem: 

- Projeto de Lei nº 458/2007, de autoria da Deputada Ana Maria Resende.

Nota: 

- Em 1994, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2.135, que alterou as 
normas técnicas para coleta, processamento e transfusão de sangue, componentes e 
derivados e tornou obrigatória a realização de testes para a pesquisa dos anticorpos 
anti-HTLV-I/II no sangue do doador, entre outros exames.

LEI Nº 17.344, DE 15 DE JANEIRO DE 2008

Torna obrigatória a realização de testes sorológicos 

para o diagnóstico da infecção pelo vírus linfotrópico 

da célula T humana – HTLV–I e HTLV–II – e o 

tratamento dos casos identificados.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Os serviços públicos de saúde oferecerão gratuitamente testes sorológicos para 

o diagnóstico da infecção pelo vírus linfotrópico da célula T humana – HTLV–I e HTLV–II –, 

mediante solicitação médica.

Parágrafo único – O teste de que trata esta lei será oferecido a todas as gestantes 

atendidas nas regiões do Estado onde se verifique grande incidência dos vírus HTLV–I e 

HTLV–II.

Art. 2º – O paciente diagnosticado como soropositivo terá aconselhamento clínico e 

familiar e aquele que manifestar doença decorrente da infecção pelo vírus HTLV receberá 

tratamento em centros especializados.

Art. 3º – O poder público divulgará o disposto nesta lei e adotará medidas para orientar 

as equipes que atuam em programa voltados para a saúde da mulher quanto à importância 

da investigação dos vírus HTLV–I e HTLV–II, quando couber.

Art. 4º – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias, contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de janeiro de 2008; 220º da 

Inconfidência Mineira e 187º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 17.249, DE 2007

Origem: 

- Projeto de Lei nº 457/2007, de autoria da Deputada Ana Maria Resende.

Nota: 

- A Portaria nº 2.472, de 31/8/2010, do Ministério da Saúde, que define, entre outras 
coisas, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação 
compulsória em todo o território nacional, prevê, no Anexo III, a notificação de 
violência doméstica, sexual e autoprovocada.

LEI Nº 17.249, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007

Cria a Notificação Compulsória da Violência contra 

o Idoso e dá outras providências. 

(Vide Lei nº 18.877, de 24/5/2010.) 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica criada a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso, a ser efetivada 

por estabelecimento público ou privado de serviço de saúde que prestar atendimento ao 

idoso vítima de violência ou maus tratos. 

§ 1º – Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos. 

§ 2º – A expressão “Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso”, o termo 

“Notificação” e a sigla NCVI se equivalem nesta lei. 

Art. 2º – Para os efeitos desta lei considera-se violência contra o idoso a ação ou a 

conduta que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico ao idoso, 

ocorrida em âmbito público ou doméstico, sendo definida como: 

I – violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força do agressor, com ou 

sem o uso de instrumento ou arma; 

II – violência psicológica a coação verbal ou o constrangimento que acarrete situação 

vexatória, humilhante ou desumana para o idoso. 

Art. 3º – Os casos de violência contra o idoso são considerados de âmbito: 
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I – doméstico, quando ocorridos em família, em unidade doméstica ou qualquer outro 

ambiente, desde que o agressor conviva ou tenha convivido no mesmo domicílio que o idoso; 

II – público: 

a) quando praticados por pessoa que não se enquadre nas situações descritas no inciso I; 

b) quando praticados por agentes do poder público ou por estes tolerados, 

independentemente do local de ocorrência do fato. 

Art. 4º – Os casos atendidos por profissional de saúde e diagnosticados como de 

violência ou maus-tratos contra o idoso serão objeto da Notificação de que trata esta lei. 

§ 1º – No formulário do primeiro atendimento, o responsável pelo seu preenchimento 

deverá especificar a causa da violência, bem como o âmbito de sua ocorrência. 

§ 2º – O profissional de saúde responsável pelo atendimento a que se refere o “caput” 

solicitará ao responsável pela condução do caso o preenchimento da Notificação. 

Art. 5º – A Notificação conterá: 

I  – identificação do paciente, com nome, idade, etnia, escolaridade e endereço; 

II  – identificação do acompanhante, com nome, etnia, profissão e endereço; 

III  – motivo do atendimento; 

IV  – diagnóstico; 

V  – descrição objetiva dos sintomas e das lesões apresentadas pelo paciente; 

VI  – relato da situação social, familiar, econômica e cultural do paciente. 

Art. 6º – A Notificação de que trata esta lei será preenchida em formulário oficial, em três 

vias, das quais uma será mantida em arquivo de violência contra o idoso, no estabelecimento 

de saúde que prestou o atendimento, outra encaminhada à Delegacia Especializada de Crimes 

contra o Idoso, e a terceira entregue ao idoso ou ao acompanhante, na data de sua liberação. 

Art. 7º – Os dados constantes em arquivo de violência contra o idoso serão confidenciais 

e somente poderão ser fornecidos: 

I – ao denunciante, ao idoso ou ao acompanhante da pessoa vítima da violência, 

devidamente identificada, mediante solicitação por escrito; 

II – aos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso, à autoridade policial ou judiciária, 

mediante solicitação expressa. 

Parágrafo único – Os dados da NCVI, excluídos os que possibilitem a identificação 

da vítima, serão encaminhados, em boletim semestral, à Secretaria de Estado de Saúde. 

Art. 8º – O descumprimento do disposto nesta lei por estabelecimento de serviço de 

saúde acarretará as seguintes penalidades: 

I – na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência confidencial e deverá 

comprovar, no prazo de trinta dias a contar da data da advertência, a habilitação de seus 

recursos humanos em registro de violência dessa natureza; 

II – no caso de reincidência ou descumprimento do prazo estabelecido no inciso I, o 

estabelecimento privado será apenado com multa diária no valor de 3.202,56 Ufemgs (três 

mil duzentas e duas vírgula cinquenta e seis Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais). 
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Art. 9º – O Poder Executivo indicará, por meio de regulamento, o órgão ou entidade 

responsável pela aplicação desta lei. 

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 2007; 219º da 

Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 17.159, DE 2007

Origem: 

- Projeto de Lei nº 122/2007, de autoria do Deputado Ivair Nogueira.

Nota: 

- Em âmbito federal a matéria é tratada na Portaria nº 3.523, de 28/8/98, do 
Ministério da Saúde, que aprova regulamento técnico com medidas referentes aos 
procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades e 
manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos 
sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenir 
riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.

LEI Nº 17.159, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007

Estabelece normas para a instalação e a manutenção 

de sistema de ar condicionado em ambiente de uso 

coletivo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – A instalação e a manutenção de sistema de ar condicionado em ambiente de 

uso coletivo serão feitas em conformidade com as recomendações do fabricante, observado 

o disposto nesta lei.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, considera-se sistema de ar condicionado o equipamento 

de tratamento de ar que tenha por objetivo a climatização de ambientes.

§ 2º – Esta lei não se aplica a unidades com capacidade de climatização de até três 

Toneladas de Refrigeração TR , instaladas de forma independente de sistema de ar 

condicionado.
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Art. 2º – A instalação de sistema de ar condicionado em ambiente coletivo será precedida 

de projeto técnico elaborado em conformidade com as normas técnicas vigentes e aprovado 

pelo órgão competente.

Art. 3º – Serão realizadas manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de ar 

condicionado, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABNT e com as recomendações dos fabricantes, a fim de assegurar condições adequadas 

de conforto térmico e de pureza do ar, nos níveis exigidos em regulamento.

§ 1º – É obrigatória a realização de pelo menos uma manutenção preventiva integral, 

por semestre, nos sistemas de ar condicionado, ressalvados os casos em que o fabricante do 

equipamento, a ABNT e os órgãos técnicos dos governos estadual ou federal estabelecerem 

períodos menores.

§ 2º – A manutenção de que trata o caput será realizada por empresa especializada 

regularmente constituída ou por profissional tecnicamente qualificado e legalmente 

habilitado para a função.

§ 3º – (Vetado).

Art. 4º – (Vetado)

Parágrafo único – (Vetado).

Art. 5º – O cumprimento do disposto nesta lei será fiscalizado pelos órgãos competentes, 

na forma do regulamento.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de novembro de 2007; 219º da 

Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.941, DE 2007

Origem: 

- Projeto de Lei nº 635/2007, de autoria do Deputado Weliton Prado.

LEI Nº 16.941, DE 16 DE AGOSTO DE 2007

Torna obrigatória a afixação de cartazes nas boates 

e casas noturnas alertando sobre os riscos do uso 

de drogas.



158

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – É obrigatória a afixação, nas boates e casas noturnas, em local visível, de 

cartazes alertando para os riscos decorrentes do uso de drogas.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento de 

multa no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de agosto de 2007; 219º da 

Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.834, DE 2007

Origem: 

- Projeto de Lei nº 26/2007, de autoria do Deputado Ivair Nogueira.

LEI Nº 16.834, DE 23 DE JULHO DE 2007

Dispõe sobre a exibição, nos cinemas do Estado, de 

filme educativo sobre as consequências do uso de 

drogas, mediante alteração da Lei nº 11.544, de 25 

de julho de 1994, que regulamenta o § 3º do art. 

222 da Constituição do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – A Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, fica acrescida do seguinte art. 1º-A:

“Art.  1º-A – O Estado produzirá e distribuirá filme educativo sobre as conseqüências 

do uso indevido de drogas.

§ 1º – O filme a que se refere o “caput” será exibido nas salas de cinema no início de 

cada sessão.

§ 2º – A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator ao pagamento de 

multa, que terá seu valor fixado entre 100 (cem) e 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado 

de Minas Gerais – Ufemgs –, na forma de regulamento específico.
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§ 3º – Da aplicação da pena de multa caberá recurso à autoridade competente, no 

prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data de 

sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de julho de 2007; 219º da Inconfidência 

Mineira e 186º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.698, DE 2007

Origem:

- Projeto de Lei nº 3.374/2006, de autoria do Governador Aécio Neves.

LEI Nº 16.698 , de 17 DE ABRIL DE 2007

Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais – Copasa-MG – a criar empresas subsidiárias 

nos termos que especifica. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º  – Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais  – Copasa-MG  – autorizada 

a criar empresa subsidiária integral com a atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, 

remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final do lixo urbano, doméstico 

e industrial; a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, em localidades da região 

de planejamento Norte de Minas e das bacias hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, 

São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu.

§ 1º  – A subsidiária de que trata o “caput” atuará nos Municípios de acordo com a 

seguinte ordem de prioridade:

I  – Municípios em que a Copasa-MG não atue;

II  – Municípios em que a Copasa-MG não tenha implantado serviço de esgotamento 

sanitário.

§ 2º  – A subsidiária de que trata este artigo se responsabilizará pela gestão dos 

serviços a que se refere o “caput” nas localidades em que venha a atuar, mantendo nível 

de qualidade equivalente ao dos serviços prestados pela Copasa-MG.
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§ 3º – A subconcessão de serviços da Copasa-MG para a subsidiária de que trata este 

artigo depende de lei autorizativa do Município concedente.

§ 4º – A subconcessão de que trata o § 3º e a contratação da subsidiária pelo Município 

serão precedidas da realização de audiência pública com as comunidades interessadas.

§ 5º – A subsidiária de que trata este artigo observará as diretrizes do plano de 

saneamento básico de sua região de atuação, estabelecido nos termos da Lei Federal nº 

11.445, de 5 de janeiro de 2007.

§ 6º – O plano de saneamento de que trata o § 5º será encaminhado aos órgãos 

colegiados a que se refere o art. 47 da Lei Federal nº 11.445, de 2007.

§ 7º – As tarifas praticadas pela subsidiária de que trata este artigo serão diferenciadas 

e inferiores às praticadas pela Copasa-MG.

§ 8º – Aplica-se o disposto no § 7º às tarifas e aos descontos especiais adotados pela 

Copasa-MG para atender a população de baixa renda.

§ 9º – Fica assegurada a participação de representantes dos empregados no Conselho 

de Administração e no Conselho Fiscal da subsidiária de que trata este artigo, quando 

estes órgãos forem instituídos. 

Art. 2º – Fica a Copasa-MG autorizada a criar empresa subsidiária integral com a 

atribuição de administrar, executar e explorar os serviços do sistema de irrigação do Projeto 

Jaíba e realizar a sua manutenção. 

Art. 3º – É vedada a cessão para a Copasa-MG de empregados de suas subsidiárias. 

Art. 4º – É permitida a cessão de empregados da Copasa-MG para as suas subsidiárias, 

respeitados os direitos assegurados em lei e em acordos coletivos de trabalho e garantido 

o acompanhamento do processo pelo sindicato da categoria. 

Art. 5º – Aplica-se o disposto nos §§ 15, 16 e 17 do art. 14 da Constituição do Estado 

às empresas subsidiárias da Copasa-MG. 

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de abril de 2007; 219º da Inconfidência 

Mineira e 186º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado 

LEI DELEGADA Nº 135, DE 2007

Origem: 

- Resolução nº 5.294, de 15 de dezembro de 2006.
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Nota: 

- A Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da 
administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, trata da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais nos arts. 
225 e 226.

LEI DELEGADA Nº 135, DE 25 DE JANEIRO DE 2007

Dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Escola de 

Saúde Pública do Estado de Minas Gerais.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IX do art. 

90 da Constituição do Estado e tendo em vista o dispositivo na Resolução n.º 5.294, de 

15 de dezembro de 2006, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta 

a seguinte Lei Delegada:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Fica criada a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais  – ESP-MG, 

órgão autônomo a que se refere o art. 26, II, “a”, da Lei Delegada n.º 112, de 25 de 

janeiro de 2007.

§ 1º – A ESP-MG é órgão dotado de autonomia administrativa, orçamentária e financeira, com 

sede na Capital do Estado, e subordinado administrativamente à Secretaria de Estado de Saúde.

§ 2º – Para os efeitos desta lei delegada, a expressão “Escola de Saúde Pública do 

Estado de Minas Gerais” e a sigla “ESP-MG” se equivalem.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art. 2º – A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais tem por finalidade 

planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas ao ensino, à educação, à 

pesquisa e ao desenvolvimento institucional e de recursos humanos, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde.

§ 1º – As atribuições e as competências específicas da ESP-MG para o alcance das 

finalidades de que trata o “caput” deste artigo serão estabelecidas em decreto.

§ 2º – A ESP-MG poderá celebrar convênios ou outros instrumentos jurídicos com 

entidades e órgãos, públicos e privados, para a prestação de serviços finalísticos e específicos 

na área de saúde pública.

§ 3º – As metas anuais da ESP-MG deverão ser pactuadas com a Secretaria de Estado 

de Saúde na forma do Acordo de Resultados.

Art. 3º – Ficam transferidas para a ESP-MG as atribuições da Diretoria da Escola de 

Saúde Pública de Minas Gerais da Fundação Ezequiel Dias – Funed – e as atividades de 
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Formação Profissional da Diretoria de Pesquisa e Ensino da Fundação Hospitalar do Estado 

de Minas Gerais – Fhemig, ressalvadas as atividades de residência médica.

CAPITULO III
DA ESTRUTURA ORGÂNICA BÁSICA

Art. 4º – A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais tem a seguinte estrutura 

orgânica básica:

I – Unidade Colegiada:

a) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

II – Unidade de Direção Superior:

a) Diretor Geral;

b) Vice-Diretor Geral;

III – Unidades Administrativas:

a) Assessoria Jurídica;

b) Auditoria Setorial;

c) Assessoria de Comunicação Social;

d) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

e) Superintendência de Educação; e

f) Superintendência de Pesquisa.

Parágrafo único – A descrição e as competências das unidades previstas neste artigo, 

assim como a denominação, a descrição e as competências das unidades da estrutura 

orgânica complementar serão estabelecidas em decreto.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º – A jornada de trabalho dos servidores da ESP-MG será de quarenta horas 

semanais.

Art. 6º – O Estado, por meio da ESP-MG, assumirá todos os encargos, direitos, obrigações 

e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pela Diretoria da Escola de Saúde 

Pública de Minas Gerais da Fundação Ezequiel Dias – Funed, sucedendo essa fundação em 

virtude da transferência a que se refere o art. 3º desta lei delegada.

Art. 7º – O Estado, por meio da ESP-MG, assumirá todos os encargos, direitos, obrigações 

e responsabilidades inerentes às atividades de Formação Profissional da Diretoria de Pesquisa 

e Ensino da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig, ressalvadas as 

atividades de residência médica, sucedendo essa fundação em virtude da transferência a 

que se refere o art. 3º desta lei delegada.

Art. 8º – O Poder Executivo alocará na ESP-MG o acervo patrimonial da Diretoria da Escola 

de Saúde Pública de Minas Gerais Funed e da Escola de Formação Profissional da Diretoria 

de Pesquisa e Ensino da Fhemig, que compreende bens móveis e imóveis disponibilizados 

pelo Estado de Minas Gerais, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação.
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Art. 9º – A Administração Pública terá o prazo de noventa dias para implementar do 

disposto nos arts. 6º a 8º desta lei delegada, inclusive para promover o levantamento do 

ativo e do passivo a serem transferidos para a ESP-MG.

Art. 10 – O inciso I do art. 2º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º (...).

I – Sistema Estadual de Gestão da Saúde o sistema integrado pela Secretaria de Estado de 

Saúde – SES, pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig, pela Fundação 

Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas, pela Fundação 

Ezequiel Dias – Funed – e pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP-

MG, com a finalidade de promover a gestão administrativa das políticas públicas de saúde 

no Estado de Minas Gerais;

(...)”.

Art. 11 – Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 15.462, de 2005, seguinte inciso V, 

passando seu inciso IV a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

IV  – na ESP-MG e na Funed, cargos das carreiras de:

a) Técnico de Saúde e Tecnologia;

b) Analista de Saúde e Tecnologia;

V  – na Funed, cargos da carreira de Auxiliar de Saúde e Tecnologia”.

Art. 12 – O item I.4 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, passa a denominar-se “I.4 

– Funed e ESP-MG”.

Art. 13 –  Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, o item I.5, na forma 

do Anexo I desta lei delegada.

Art. 14 – O item II.4 do Anexo II da Lei nº 15.462, de 2005, passa a denominar-se 

“II.4 – Funed e ESP-MG”.

Art. 15 – Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.462, de 2005, o item II.5, na forma 

do Anexo II desta lei delegada.

Art. 16 – A tabela constante no Anexo III da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar 

na forma do Anexo III desta lei delegada.

Art. 17 – Ficam revogados os quadros I.4.1 e II.4.1 dos Anexos I e II, respectivamente, 

da Lei n.º 15.462, de 13 de janeiro de 2005.

(Vide art. 21 da Lei nº 17.618, de 7/7/2008.)

Art. 18 – Esta lei delegada entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de janeiro de 2007; 219º da 

Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

ANEXO I

(a que se refere o art. 12 da Lei Delegada nº 135, de 25 de janeiro de 2007)

“ANEXO I
(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44 

e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(...)

I.5 – Funed

I.5.1 – Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais

Nível Escola-
ridade

Quanti-
dade

Grau Grau

I Funda-
mental 

30 A B C D E F G H I J

II Funda-
mental 

I-A I-B I-C I-D I-E I-E I-G I-H I-I I-J

II Funda-
mental 

II-A II-B II-C II-D II-E II-E II-G II-H II-I II-J

III Funda-
mental

III-A III-B III-C III-D III-E III-E III-G III-H III-I III-J

IV Interme-
diário 

IV-A IV-B IV-C IV-D IV-E IV-E IV-G IV-H IV-I IV-J

ANEXO II

(a que se refere o art. 14 da Lei Delegada nº 135, de 25 de janeiro de 2007)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS DAS CARREIRAS
DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(...).

II.5 – Funed

II.5.1 – Auxiliar de Saúde e Tecnologia: executar atividades de apoio administrativo e 

logístico às tarefas desenvolvidas nas áreas de atenção básica, promoção e assistência à 
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saúde, bem como outras atividades correlatas, compatíveis com o Nível fundamental de 

escolaridade, sob supervisão técnica, no âmbito de atuação da Funed.”.

ANEXO III

(a que se refere o art. 15 da Lei Delegada nº 135, de 25 janeiro de 2007)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 49 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

QUANTITATIVO DOS CARGOS RESULTANTES DE EFETIVAÇÃO PELA EMENDA Nº 
49/2001 E DAS FUNÇÕES PÚBLICAS NÃO EFETIVADAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE 

SAÚDE

Órgão Cargo ou Função Pública Quantitativo

Secretaria de Estado de Saúde Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde 714

Técnico de Atenção à Saúde 585 

Técnico de Gestão da Saúde 479

Analista de Atenção à Saúde 626

Especialista em Políticas e Gestão de Saúde 244

TOTAL 2.648

Fhemig Auxiliar de Apoio da Saúde 915

Técnico Operacional da Saúde 267

Analista de Gestão e Assistência à Saúde 288

 Profissional de Enfermagem 104

Médico 147

TOTAL 1.721

Hemominas Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia 39

Assistente Técnico de Hematologia e 
Hemoterapia

 64

Analista de Hematologia e Hemoterapia 14

Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia 6

TOTAL 123

Funed e ESP/MG Técnico de Saúde e Tecnologia 49

Analista de Saúde e Tecnologia 59

Funed Auxiliar de Saúde e Tecnologia 89

TOTAL 197

TOTAL – GRUPO DE 

ATIVIDADES DE SAÚDE

4.689
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LEI Nº 16.693, DE 2007

Origem:

- Projeto de Lei nº 3.778/2006, de autoria do Governador Aécio Neves.

LEI Nº 16.693, de 11 DE JANEIRO DE 2007

Autoriza a criação de empresa subsidiária da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

Copasa – MG. 

(Vide Lei nº 16.698, de 17/4/2007.) 

O VICE-GOVERNADOR, no exercício do cargo de GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais  – Copasa-MG  – autorizada 

a criar empresa subsidiária integral com a atribuição de atuar na exploração econômica 

dos recursos hidrominerais do Estado, inclusive dos parques de águas. 

Art. 2º – A empresa subsidiária de que trata esta lei implantará suas atividades, 

inicialmente, nos Municípios de Araxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari, para, 

posteriormente, estender sua atuação a outras localidades. 

Art. 3º – A exploração econômica dos recursos hidrominerais pela subsidiária de que 

trata esta lei fica condicionada à realização de investimentos em: 

I – saneamento, recuperação e preservação ambiental permanente das fontes exploradas 

e das respectivas áreas de recarga; 

II – monitoramento qualitativo e quantitativo sistemático das águas minerais das fontes 

exploradas. 

Art. 4º – O lucro líquido da subsidiária de que trata esta lei será aplicado em saneamento, 

preferencialmente nos Municípios de sua área de abrangência. 

Art. 5º – É permitida a cessão de empregados da Copasa-MG para a subsidiária de 

que trata esta lei, assegurados os direitos previstos na legislação trabalhista e nos acordos 

coletivos de trabalho. 

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de janeiro de 2007; 219º da 

Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil. 

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA – Governador em exercício 

LEI Nº 16.683, DE 2007

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.297/2003, de autoria do Deputado André Quintão.

LEI Nº 16.683, DE 10 DE JANEIRO DE 2007

Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de 

acompanhamento social nas escolas da rede pública 

de ensino do Estado. 

O VICE-GOVERNADOR, no exercício do cargo de GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver ações de acompanhamento 

social em escolas da rede pública de ensino do Estado. 

Parágrafo único – As ações de que trata o “caput” deste artigo poderão ser implantadas 

no âmbito de programa governamental que tenha por objetivo o atendimento de alunos 

portadores de necessidades especiais ou o desenvolvimento social de jovens pertencentes 

a comunidades que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano  – IDH  – ou 

vulnerabilidade social intensa, observadas as condições estabelecidas em regulamento. 

Art. 2º – As ações de acompanhamento social de que trata o art. 1º compreendem: 

..........................................................................................................................

III – proposta, execução e avaliação de atividades que visem a prevenir a violência, o uso 

de drogas e o alcoolismo e a disseminar informações sobre doenças infecto-contagiosas e 

demais questões de saúde pública; 

..........................................................................................................................

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de janeiro de 2007; 219º da 

Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil. 

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA – Governador em exercício 
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LEI Nº 16.672, DE 2007

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.955/2006, de autoria da Deputada Ana Maria Resende.

LEI Nº 16.672, DE 8 DE JANEIRO DE 2007

Torna obrigatórios o Teste do Reflexo Vermelho em 

recém-nascidos no Estado e o exame oftalmológico 

completo em crianças com idade entre 7 e 10 anos.

(Ementa com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 17.078, de 18/10/2007.)

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – É obrigatória a realização do Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos 

no Estado.

§ 1º – O exame a que se refere o “caput” deste artigo será realizado logo após o 

nascimento e antes da alta hospitalar.

§ 2º – Detectada alguma alteração no resultado do Teste do Reflexo Vermelho, o 

recém-nascido será encaminhado ao oftalmologista para a realização do exame de fundo 

de olho e tratamento adequado, se for o caso.

Art. 1º-A – O Sistema Único de Saúde – SUS – garantirá a realização, por médico 

oftalmologista, de exame oftalmológico completo em crianças com idade entre 7 e 10 anos.

(Artigo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 17.078, de 18/10/2007.)

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 8 de janeiro de 2007; 219º da Inconfidência 

Mineira e 186º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.316, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.363/2005, de autoria da Deputada Lúcia Pacífico.
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LEI Nº 16.316, DE 10 DE AGOSTO DE 2006

Dispõe sobre o fornecimento ao consumidor de 

informações e documentos por parte de operadora 

de plano ou seguro privado de assistência à saúde, 

no caso que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde obrigam-se 

a fornecer ao consumidor informações e documentos, nos termos desta lei, em caso de 

negativa de cobertura parcial ou total de procedimento médico, cirúrgico ou de diagnóstico, 

bem como de tratamento e internação.

Parágrafo único  – Para os efeitos desta lei, entende-se por negativa de cobertura a 

recusa em custear a assistência à saúde, de qualquer natureza, ainda que fundamentada 

em lei ou cláusula contratual.

Art. 2º – Na hipótese de negativa de cobertura total ou parcial, a operadora do plano ou 

seguro de assistência à saúde entregará ao consumidor, no local do atendimento médico, 

imediatamente e independentemente de requisição:

I – o comprovante da negativa de cobertura, onde constará, além do nome do cliente 

e do número do contrato:

a) o motivo da negativa, de forma clara, inteligível e completa, vedado o emprego de 

expressões vagas, abreviações ou códigos;

b) a razão ou a denominação social da operadora ou seguradora;

c) o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas  – CNPJ  – da operadora ou 

seguradora;

d) o endereço completo e atualizado da operadora ou seguradora;

II – uma via da guia de requerimento para autorização de cobertura.

Art. 3º – Sem prejuízo do que dispõe o art. 2º, o hospital privado entregará imediatamente 

ao consumidor, no local do atendimento médico, desde que solicitado:

I – declaração escrita contendo os elementos a que se refere o art. 2º, I, desta lei;

II – documento contendo a data e a hora do recebimento da negativa de cobertura;

III – o laudo ou relatório do médico responsável, que atestará a necessidade da 

intervenção médica e, se for o caso, sua urgência.

Art. 4º – As informações de que trata esta lei serão prestadas por meio de documento 

escrito, com identificação do fornecedor, o qual poderá se encaminhado por fax ou qualquer 

outro meio que assegure ao consumidor o seu recebimento, vedada a utilização exclusiva 

de comunicação verbal.
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Art. 5º – Na hipótese de o consumidor estar impossibilitado ou com dificuldade para 

solicitar ou receber os documentos e as informações, poderá fazê-lo, independentemente 

de procuração ou autorização:

I – parente, por consanguinidade ou afinidade, nos termos da lei civil;

II – pessoa que estiver acompanhando o consumidor no local de atendimento, 

independentemente de parentesco;

III – advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, independentemente de 

comprovação de interesse.

Parágrafo único – A entrega dos documentos a um dos indicados neste artigo não 

impede os demais de, mediante solicitação, obter outra via dos mesmos.

Art. 6º – O consumidor ou quem possa receber os documentos a que se refere esta lei 

não será obrigado a se deslocar do local de atendimento para obtê-los.

Art. 7º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades 

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de agosto de 2006; 218º da 

Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.297, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 242/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau.

Nota: 

- Os recursos para a alimentação escolar são transferidos pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE – à conta do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – Pnae –, que tem regulamentação própria. Segundo os arts. 14 
e 15 da Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009, que dispõe sobre o atendimento 
da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Pnae, os cardápios 
deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável pelas ações de alimentação 
escolar a cargo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a utilização 
de gêneros alimentícios básicos.

LEI Nº 16.297, DE 1 DE AGOSTO DE 2006

Determina a inclusão do leite na merenda escolar e 

dispõe sobre a divulgação do produto. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º – É obrigatória a inclusão do leite, preferencialmente de produção local ou 

regional, na merenda escolar dos estabelecimentos da rede estadual de ensino. 

Art. 2º – Incumbe ao Poder Executivo, em sua publicidade institucional: 

I – promover o consumo do leite produzido no Estado; 

II – incentivar os Municípios a utilizar, nos programas sociais, o leite de produção local 

ou regional. 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1º de agosto de 2006; 218º da 

Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado 

LEI Nº 16.280, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.916/2004, de autoria da Deputada Jô Moraes.

Nota: 

- Em âmbito federal a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva foi instituída 
por meio da Portaria nº 2.073, de 28/9/2004, do Ministério da Saúde. No Estado, 
a Deliberação CIB-SUS/MG nº 128, de 25/10/2004, aprovou a organização da Rede 
Estadual de Saúde Auditiva.

LEI Nº 16.280, DE 20 DE JULHO DE 2006

Institui a Política Estadual de Atenção à Saúde 

Auditiva.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva, com o objetivo 

de desenvolver medidas de prevenção, controle e assistência relacionadas à saúde auditiva 

no Estado.
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Art. 2º – A Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva será implementada pela 

Secretaria de Estado de Saúde, em articulação com o Ministério da Saúde e as secretarias 

municipais de saúde.

Art. 3º – Na implementação da política de que trata esta lei, cabe ao Poder Executivo:

I – desenvolver ações de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e 

recuperação da saúde e prevenção de danos;

II – organizar, no atendimento à pessoa com deficiência auditiva, uma linha de cuidados 

integrais, que inclua todos os níveis de atenção, com assistência multiprofissional e 

interdisciplinar;

III – identificar as causas das principais patologias e situações de risco que levam à 

deficiência auditiva;

IV – estabelecer critérios técnicos mínimos para o funcionamento e a avaliação dos 

serviços de reabilitação auditiva;

V – estabelecer condições para que a identificação dos problemas auditivos nos bebês 

seja feita até os seis meses de idade;

VI – garantir a realização de avaliações auditivas periódicas nas crianças, até o quarto 

ano de vida;

VII – incentivar ampla cobertura no atendimento aos pacientes com deficiência auditiva, 

garantindo a universalidade de acesso, a equidade, a integralidade e o controle social da 

saúde auditiva;

VIII – promover a educação continuada dos profissionais de saúde envolvidos com 

a implantação da política de que trata esta lei, em conformidade com os princípios de 

integralidade da assistência e humanização do atendimento;

IX – avaliar os resultados das ações da Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva, 

com o fim de aprimorar a gestão e divulgar informações sobre a saúde auditiva no Estado.

Art. 4º – A política de que trata esta lei compreende os seguintes níveis de atendimento:

I – atenção básica, que inclui ações de cunho individual ou coletivo, voltadas para a 

promoção da saúde auditiva, para a prevenção e a identificação precoce dos problemas 

auditivos, bem como ações dirigidas à informação, à educação e à orientação familiar;

II – atenção de média complexidade, que inclui a triagem e o monitoramento da audição, 

da atenção diagnóstica e da terapêutica especializada, com exceção de diagnóstico e 

colocação de prótese em crianças de até três anos de idade e em pacientes com afecções 

associadas ou com perdas auditivas unilaterais, os quais serão encaminhados para os 

serviços de atenção de alta complexidade;

III – atenção de alta complexidade, que inclui diagnóstico e terapêutica especializada.

Parágrafo único – Os níveis de atendimento a que se refere o “caput”deste artigo serão 

organizados segundo o Plano Diretor de Regionalização  – PDR – do Estado.

Art. 5º – O recém-nascido será submetido a triagem auditiva neonatal universal na 

maternidade, antes da alta hospitalar, ou em unidade da rede estadual de saúde auditiva.
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Art. 6º – Os planos municipais de saúde, de que trata o inciso III do art. 4º da Lei Federal 

nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, incluirão programas de prevenção, tratamento e 

reabilitação auditiva.

Art. 7º – Os dados que possam subsidiar o gestor de saúde no planejamento, na 

regulação, no controle e na avaliação da política de que trata esta lei serão incluídos nos 

sistemas de informação do Sistema Único de Saúde  – SUS.

Art. 8º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 14.312, de 19 de junho de 2002, o 

seguinte § 3º: 

“Art.1º – ..............................................................................................................

§ 3º – A rede pública hospitalar poderá ser incentivada a optar pelo procedimento que 

utiliza a técnica de análise do DNA.”.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de julho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.279, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2/2003, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

LEI Nº 16.279, DE 20 DE JULHO DE 2006

Dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos 

serviços públicos de saúde no Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – As ações e os serviços públicos de saúde no Estado serão realizados de forma 

a garantir aos seus usuários acesso universal e igualitário ao atendimento integral.

Art. 2º – São direitos do usuário dos serviços de saúde no Estado:

I – ter atendimento digno, atencioso e respeitoso;

II – ser identificado e tratado pelo seu nome ou sobrenome;
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III – não ser identificado nem tratado por números ou códigos nem de modo genérico, 

desrespeitoso ou preconceituoso;

IV – ter resguardado o segredo sobre seus dados pessoais, com manutenção do sigilo 

profissional, desde que não acarrete riscos a terceiros nem à saúde pública;

V – poder identificar as pessoas responsáveis direta e indiretamente por sua assistência, 

por meio de crachás visíveis e legíveis, que contenham o nome completo, a função e o 

cargo da pessoa e o nome da instituição;

VI – receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre:

a) as hipóteses diagnósticas;

b) os diagnósticos realizados;

c) os exames solicitados;

d) as ações terapêuticas;

e) os riscos, os benefícios e os inconvenientes das medidas diagnósticas e terapêuticas propostas;

f) a duração prevista do tratamento proposto;

g) no caso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, a necessidade 

ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser aplicada, o instrumental a ser utilizado, as 

partes do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e as consequências indesejáveis e 

a duração esperada do procedimento;

h) os exames e condutas a que será submetido;

i) a finalidade da coleta de materiais para exame;

j) as alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes, no serviço de atendimento 

ou em outros serviços;

l) outras informações que julgar necessárias, relativas a seu quadro clínico;

VII – consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida, com adequada 

informação, ser submetido a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, salvo em caso 

de iminente perigo de vida;

VIII – ter, a qualquer momento, acesso a seu prontuário médico, nos termos do inciso 

V do art. 2º da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999;

IX – receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a identificação do 

nome do profissional e o seu número de registro no órgão de regulamentação e controle 

da profissão;

X – receber as receitas datilografadas ou em letra legível, com o nome genérico das 

substâncias prescritas, sem a utilização de códigos ou abreviaturas, e com o nome e a 

assinatura do profissional;

XI – ter anotado em seu prontuário, principalmente se inconsciente durante o 

atendimento:

a) todas as medicações, com as dosagens utilizadas;

b) o registro da quantidade de sangue recebida e dos dados que permitam identificar 

a sua origem, as sorologias efetuadas e o prazo de validade;

XII  – ter assegurados, durante consultas, internações, procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos e na satisfação de suas necessidades fisiológicas:

a) a integridade física;

b) a privacidade;
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c) a individualidade;

d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;

e) a confidencialidade de qualquer informação pessoal;

f) a segurança do procedimento;

XIII – ser acompanhado nas consultas por pessoa por ele indicada;

XIV – no caso de gestante, ser acompanhada pelo pai do bebê nos exames pré-natais 

e no parto;

XV – receber do profissional adequado, presente no local, auxílio imediato e oportuno 

para a melhoria do conforto e do bem-estar;

XVI – ser atendido em local digno e adequado;

XVII – receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou religiosa;

XVIII – ser prévia e expressamente informado quando o tratamento proposto for 

experimental ou fizer parte de pesquisa;

XIX – receber anestesia em todas as situações indicadas;

XX – recusar tratamento doloroso ou extraordinário;

XXI – ter acesso às contas detalhadas referentes às despesas com os exames, os 

medicamentos, as internações, os tratamentos e outros procedimentos médicos a que 

tiver sido submetido.

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 19.093, de 2/8/2010.)

§ 1º – No prontuário da criança internada, constará a relação das pessoas que poderão 

acompanhá-la integralmente durante o período de internação.

§ 2º – A internação psiquiátrica observará o disposto na Lei nº 11.802, de 18 de janeiro 

de 1995, com as modificações introduzidas pela Lei nº 12.684, de 1º de dezembro de 1997.

Art. 3º – Ficam as instituições que prestam serviços públicos de saúde obrigadas a afixar 

esta lei em seus estabelecimentos, em local visível.

Parágrafo único – As instituições a que se refere o “caput” que forem conveniadas 

com o Sistema Único de Saúde – SUS – afixarão, em local visível de sua fachada externa, 

letreiro com a frase “Temos convênio com o SUS”, o símbolo oficial do SUS e a relação 

das especialidades de saúde oferecidas pelo convênio.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 18.678, de 23/12/2009.)

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções previstas 

na Lei nº 13.317, de 1999, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

Parágrafo único – Qualquer pessoa é parte legítima para comunicar os casos de 

descumprimento desta lei ao Conselho Estadual de Saúde.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de julho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado
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LEI Nº 16.276, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.987/2004, de autoria do Deputado Ricardo Duarte.

Nota: 

- Nos termos da Portaria nº 2.197, de 14/10/2004, do Ministério da Saúde, 
o Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, a ser 
desenvolvido de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias 
de Saúde dos Estados e dos Municípios, conta com: atenção básica; atenção nos 
Centros de Atenção Psicossocial – Caps –, nos ambulatórios e em outras unidades 
extra-hospitalares especializadas; atenção hospitalar de referência; e rede de suporte 
social (associações de ajuda mútua e entidades da sociedade civil) complementar 
à rede de serviços disponibilizados pelo SUS. A Lei Federal nº 11.343, de 2006, 
institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad –; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários 
e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. 
O Conselho Nacional Antidrogas editou a Resolução nº 3/Gsipr/Ch/Conad, de 
27/10/2005, que aprovou a Política Nacional sobre Drogas, e no Estado a política 
estadual foi instituída pelo Decreto nº 44.360, de 24/7/2006, com os mesmos 
princípios da política nacional.

LEI Nº 16.276, DE 19 DE JULHO DE 2006

Dispõe sobre a atuação do Estado na prevenção, no 

tratamento e na redução de danos causados à saúde 

pelo uso abusivo de álcool e outras drogas e altera o 

art. 3º da Lei nº 12.296, de 13 de setembro de 1996.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – A atuação do Estado na prevenção, no tratamento, na recuperação e na 

reinserção social do usuário de álcool e outras drogas compreenderá:

I – ações sociais de prevenção, por meio de:

a) campanhas permanentes de orientação e aconselhamento sobre os riscos decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas;

b) campanhas permanentes de orientação para a prevenção do contágio de doenças 

transmissíveis associadas ao uso de drogas, em especial a síndrome da imunodeficiência 

adquirida – Aids – e as hepatites;

c) parceria entre entidades governamentais, organizações não governamentais, 

instituições educacionais e empresas privadas;

II – capacitação técnica dos profissionais de saúde e de assistência social da rede pública 

estadual;
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III – ações específicas para a atenção ao usuário de álcool e outras drogas infrator.

Art. 2º – Na execução do disposto nesta lei, serão observados o respeito à liberdade 

individual e a preservação do sigilo dos dados pessoais de usuários, nos limites da lei.

(Vide inciso IV do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

Art. 3º – As ações previstas nesta lei serão executadas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, e planejadas e coordenadas pelas Secretarias de Estado de Saúde e de 

Desenvolvimento Social e Esportes, nos termos do art. 2º , III, da Lei Delegada nº 58, de 

29 de janeiro de 2003.

Art. 4º – O inciso VI do art. 3º da Lei nº 12.296, de 13 de setembro de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – .................................................................................................................

VI  – distribuição gratuita de preservativos, seringas, agulhas descartáveis e de outros 

insumos indispensáveis à prevenção de danos causados pelo uso abusivo de álcool e outras 

drogas, em consonância com a política de redução de danos do Ministério da Saúde, a ser 

feita por profissionais treinados e vinculados ao serviço público;”.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de julho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.201, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.738/2004, de autoria do Deputado Leonardo Moreira.

Nota: 

- A Lei Federal nº 6.710, de 5/11/79, dispõe sobre a profissão de técnico em prótese 
dentária. O Código de Ética Odontológica, do Conselho Federal de Odontologia 
– CFO –, dispõe, em seu Capítulo III, sobre as atividades privativas do técnico em 
prótese dental.

LEI Nº 16.201, DE 5 DE JULHO DE 2006

Obriga os técnicos em prótese dentária a afixar em 

seus laboratórios a informação que especifica.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Ficam os técnicos em prótese dentária obrigados a afixar em seus laboratórios, 

de modo visível, informação quanto à proibição legal de realizarem procedimentos 

odontológicos clínicos ou cirúrgicos bem como ao seu dever de prestar apenas serviços 

inerentes à profissão, solicitados por dentistas e sob a orientação profissional destes.

Parágrafo único – A informação de que trata o “caput” constará em cartaz impresso em 

campo não inferior à área de 60cm x 30cm (sessenta centímetros por trinta centímetros), 

com os seguintes dizeres: “Ao técnico em prótese dentária é proibido o exercício da 

odontologia clínica e cirúrgica, prática profissional de competência e responsabilidade 

exclusivas dos cirurgiões-dentistas, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 6.710, de 5 

de novembro de 1979, sendo-lhe vedado:

I – prestar, sob qualquer forma, assistência direta aos pacientes;

II – manter, em sua oficina, equipamento e instrumental específico de consultório 

dentário;

III – fazer propaganda de seus serviços ao público em geral.”.

Art. 2º – O Poder Executivo indicará o órgão fiscalizador do cumprimento desta lei.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades 

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de julho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.181, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.917/2004, de autoria da Deputada Ana Maria Resende.

LEI Nº 16.181, DE 20 DE JUNHO DE 2006

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de 

assepsia nos tanques de areia utilizados por clubes, 

parques e estabelecimentos de ensino públicos e 

particulares no Estado.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Os clubes, parques e estabelecimentos de ensino, particulares e públicos, 

localizados no Estado, que utilizam tanques de areia na prática de atividades esportivas 

ou de recreação ficam obrigados a realizar periodicamente tratamento e assepsia para 

descontaminação da areia e combate a bactérias e vermes.

Art. 2º – Constatada em exame parasitológico a contaminação da areia, o 

estabelecimento receberá notificação do órgão competente, devendo isolar o tanque, 

providenciar a troca da areia no prazo de dez dias e fazer novo exame, com o objetivo de 

comprovar as condições de uso do tanque.

Art. 3º – O exame a que se refere o art. 2º será feito por órgão a ser indicado no 

regulamento desta lei.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades 

previstas no inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de junho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.169, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.985/2004, de autoria do Deputado Gilberto Abramo.

Nota:

- A Lei Federal nº 11.736, de 10/7/2008, instituiu o Dia Nacional de Conscientização 
da Doença de Alzheimer.

LEI Nº 16.169, DE 7 DE JUNHO DE 2006

Institui a Semana de Conscientização sobre o 

Tratamento da Doença de Alzheimer.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Doença 

de Alzheimer, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de junho.

Parágrafo único – Durante a semana a que se refere o “caput” deste artigo, o Estado 

promoverá campanhas e palestras em escolas e repartições públicas para esclarecer 

a sociedade, em especial as famílias dos enfermos, sobre a Doença de Alzheimer e, 

especificamente, sobre as formas de tratamento que minimizem os seus efeitos sem limitar 

a qualidade de vida do portador.

Art. 2º – O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias contados da data 

de sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de junho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.168, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.834/2004, de autoria do Deputado Laudelino Augusto.

Nota:

- Em âmbito federal há a Lei nº 12.116, de 10/12/2009, que Institui o Dia Nacional 
de Luta contra o Câncer de Mama.

LEI Nº 16.168, DE 7 DE JUNHO DE 2006

Institui a Semana de Luta contra o Câncer de Mama.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Luta contra o Câncer de Mama, a ser realizada 

anualmente na terceira semana do mês de julho.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público, 

as empresas e as entidades civis promoverão atendimentos, exames, palestras e outras 



181

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

atividades que visem à conscientização da população e à redução dos índices de mortalidade 

vinculada ao câncer de mama.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de junho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.163, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.515/2005, de autoria do Deputado Miguel Martini.

LEI Nº 16.163, DE 1º DE JUNHO DE 2006

Torna obrigatória a exibição, nas academias 

de ginástica, nos centros esportivos e nos 

estabelecimentos similares, de cartaz com advertência 

sobre as consequências do uso de anabolizantes.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Ficam as academias de ginástica, os centros esportivos e os estabelecimentos 

similares em funcionamento no Estado obrigados a exibir, em suas dependências, cartaz 

com advertência sobre as consequências do uso de anabolizantes, com os seguintes dizeres: 

“O uso de anabolizantes prejudica o sistema cardiovascular, causa lesões nos rins e no 

fígado, degrada a atividade cerebral e aumenta o risco de câncer”.

(Vide art. 1º da Lei nº 16.168, de 7/6/2006.)

Art. 2º – O Poder Executivo incluirá, nas campanhas de combate ao uso de drogas 

que promover, divulgação sobre os prejuízos à saúde que os anabolizantes podem causar.

(Vide art. 2º da Lei nº 16.276, de 19/7/2006.)

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades 

previstas no inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 4º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de sessenta dias 

contados da data da publicação desta lei para se adequarem às suas disposições.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1º de junho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.162, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.221/2001, de autoria do Deputado Sebastião Helvécio.

Nota: 

- Em âmbito federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – publicou 
a Resolução RDC nº 360, de 23/12/2003, que contém o regulamento técnico sobre 
rotulagem nutricional de alimentos embalados, o qual prevê que é obrigatório 
declarar no rótulo do produto a quantidade de valor energético e de determinados 
nutrientes, entre eles as gorduras “trans”.

LEI Nº 16.162, DE 1º DE JUNHO DE 2006

Obriga os fabricantes de alimento produzido e 

embalado no Estado a fazer constar no rótulo do 

produto a identificação e a quantificação de gorduras 

“trans” presentes em sua composição.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Os fabricantes de alimento produzido e embalado no Estado ficam obrigados 

a fazer constar no rótulo do produto a identificação e a quantificação de gorduras “trans” 

presentes em sua composição.

Parágrafo único – A identificação e a quantificação de gorduras “trans” obedecerão 

ao disposto na legislação sobre rotulagem de alimentos.

Art. 2º – Na regulamentação desta lei, além das informações e dos procedimentos 

requeridos pela legislação, serão estabelecidos os níveis máximos aceitáveis de gorduras 

“trans” nos alimentos.

Art. 3º – Os fabricantes a que se refere o art. 1º têm prazo até 31 de julho de 2006 

para se adequarem ao disposto nesta lei.
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Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades 

previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1º de junho de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.077, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.429/2004, de autoria do Deputado Leonardo Moreira.

LEI Nº 16.077, DE 26 DE ABRIL DE 2006

Institui a Política Estadual de Saúde Vocal.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Saúde Vocal, que tem por objetivo a 

prevenção das disfonias em professores da rede estadual de ensino.

Art. 2º – A Política Estadual de Saúde Vocal abrangerá:

I – a assistência preventiva, por meio da rede pública de saúde;

II – a capacitação dos professores, com a realização de treinamentos teóricos e 

práticos que orientem e habilitem esses profissionais quanto ao uso adequado da voz 

profissionalmente;

III – a adequação do processo e do ambiente de trabalho do professor, com o fim de 

reduzir seu esforço vocal e garantir seu melhor desempenho fônico;

IV – a reabilitação dos profissionais acometidos por desordens vocais ou laríngeas, por 

meio de atendimento fonoaudiológico.

Art. 3º – A Política Estadual de Saúde Vocal será implementada segundo diretrizes 

estabelecidas em regulamento.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de abril de 2006; 218º da Inconfidência 

Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 16.041, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.760/2004, de autoria da Deputada Ana Maria Resende.

LEI Nº 16.041, DE 31 DE MARÇO DE 2006

Estabelece procedimentos a serem adotados por 

fornecedor de produto ou serviço considerado nocivo 

à saúde da população e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o fornecedor de produto ou serviço que, posteriormente à sua introdução 

no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem obrigado 

a comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e a publicar, em veículos de 

comunicação de grande circulação e no prazo de vinte e quatro horas, informativo sobre 

a periculosidade do produto ou serviço à saúde da população.

Parágrafo único – O informativo a que se refere o “caput” conterá os seguintes dados:

I – o tipo de problema verificado com o produto ou serviço;

II – os problemas que poderão ser ocasionados com o consumo do produto ou a 

utilização do serviço;

III – as providências que devem ser adotadas por quem tiver consumido o produto ou 

utilizado o serviço;

IV – a previsão de troca do produto ou de reembolso do valor pago, a critério do 

consumidor;

V – o número de telefone, de acesso gratuito, para esclarecimento dos consumidores.

Art. 2º – A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada nos termos da Lei 

nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 3º – Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos desta lei serão 

revertidos ao Fundo Estadual de Saúde.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de março de 2006; 218º da 

Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.982, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.028/2005, de autoria do Governador Aécio Neves.

Nota: 

- Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 44.355, de 19/7/2006. Há, ainda, a 
Lei Federal nº 11.346, de 15/9/2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – Sisan –, com vistas a assegurar o direito humano à 
alimentação adequada.

LEI Nº 15.982, DE 19 DE JANEIRO DE 2006

Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável e dá outras 

providências. 

(Vide art. 2º da Lei nº 16.680, de 10/1/2007.) 

(Vide art. 8º da Lei nº 18.313, de 6/8/2009.) 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O poder público garantirá o direito a segurança alimentar e nutricional 

sustentável no Estado, em conformidade com o disposto nesta lei, observadas as normas 

do direito nacional e internacional. 

Art. 2º – Considera-se segurança alimentar e nutricional sustentável a garantia do 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, com 

base em práticas alimentares saudáveis, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

social, econômica e ambientalmente sustentáveis, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais. 
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Art. 3º – O direito humano fundamental à alimentação adequada, objetivo primordial 

da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, é direito absoluto, 

intransmissível, indisponível, irrenunciável, imprescritível e de natureza extrapatrimonial. 

Parágrafo único – É dever do poder público, em todos os níveis, da família e da 

sociedade em geral respeitar, proteger, promover e garantir a realização do direito humano 

à alimentação adequada. 

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Art. 4º – A Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 

componente estratégico do desenvolvimento integrado e sustentável, tem por objetivo 

promover ações e políticas destinadas a assegurar o direito humano à alimentação adequada 

e o desenvolvimento integral da pessoa humana. 

§ 1º – A Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável será 

implementada mediante plano integrado e intersetorial de ações governamentais e da 

sociedade. 

§ 2º – O plano das ações de política estadual de segurança alimentar e nutricional 

sustentável será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

§ 3º – A participação do setor privado nas ações a que se refere o § 1º deste artigo 

será incentivada nos termos da lei. 

Art. 5º – A Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável rege-se 

pelas seguintes diretrizes: 

I – a promoção e a incorporação do direito à alimentação adequada nas políticas públicas; 

II – a promoção do acesso à alimentação de qualidade e de modos de vida saudável; 

III – a promoção da educação alimentar e nutricional; 

IV – a promoção da alimentação e da nutrição materno-infanto-juvenil; 

V – o atendimento suplementar e emergencial a indivíduos ou grupos populacionais 

em situação de vulnerabilidade; 

VI – o fortalecimento das ações de vigilância sanitária dos alimentos; 

VII – o apoio à geração de emprego e renda; 

VIII – a preservação e a recuperação do meio ambiente e dos recursos hídricos; 

IX – o respeito às comunidades tradicionais e aos hábitos alimentares locais; 

X – a promoção da participação permanente dos diversos segmentos da sociedade civil; 

XI – a municipalização das ações; 

XII – a promoção de políticas integradas para combater a concentração regional de 

renda e a consequente exclusão social; 

XIII – o apoio à reforma agrária e ao fortalecimento da agricultura familiar ecológica. 

Art. 6º – O Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, no âmbito 

do Plano Plurianual da Ação Governamental  – PPAG: 

I – identificará estratégias, ações e metas a serem implementadas segundo cronograma 

definido; 
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II – indicará as fontes orçamentárias e os recursos administrativos a serem alocados 

para a concretização do direito humano à alimentação adequada; 

III – criará condições efetivas de infra-estrutura e recursos humanos que permitam o 

atendimento administrativo ao direito humano à alimentação adequada; 

IV – definirá e estabelecerá formas de monitoramento mediante a identificação e o 

acompanhamento de indicadores de vigilância alimentar e nutricional. 

CAPÍTULO III

DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL 

Seção I

Da Composição

Art. 7º – Integram o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais  – Consea-

MG –, a Coordenadoria Geral da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável e os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável  

– CRSANS. 

Seção II

Da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

Art. 8º – A Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de 

Minas Gerais se realizará a cada dois anos, mediante convocação do Governador do Estado.

Parágrafo único – A Conferência tem como objetivo apresentar proposições de diretrizes 

e prioridades para o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, bem 

como proceder à sua revisão.

Art. 9º – Participarão da Conferência, como delegados natos, os Conselheiros do 

Consea-MG, cabendo às CRSANS indicar os demais delegados, que serão eleitos em Pré-

Conferências Regionais. 

Seção III

Do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais

Art. 10 – O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas 

Gerais – Consea-MG –, instituído pelo Decreto nº 40.324, de 23 de março de 1999, órgão 

colegiado permanente vinculado administrativamente ao Gabinete do Governador do 

Estado, tem como objetivo deliberar, propor e monitorar as ações e políticas de que trata 

esta lei e deliberar sobre elas. 

Parágrafo único – O Consea-MG é um órgão autônomo de interação do governo do 

Estado com a sociedade, subordinado diretamente ao Governador do Estado. 

Art. 11 – Compete ao Consea-MG: 

I – aprovar o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável; 
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II – aprovar e monitorar planos, programas e ações da política de segurança alimentar 

e nutricional, no âmbito estadual; 

III – incentivar parcerias que garantam a mobilização e a racionalização dos recursos 

disponíveis; 

IV  – promover a criação e a manutenção das CRSANS e incentivar a criação dos 

Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, com os quais 

manterá relações de cooperação na consecução dos objetivos da Política Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável; 

V  – coordenar e promover campanhas de educação alimentar e de formação da opinião 

pública sobre o direito humano à alimentação adequada; 

VI  – apoiar a atuação integrada dos órgãos governamentais e das organizações da 

sociedade civil envolvidos nas ações de promoção da alimentação saudável e de combate 

à fome e à desnutrição; 

VII  – elaborar seu regimento interno; 

VIII  – exercer atividades correlatas. 

Parágrafo único  – O Consea-MG poderá solicitar aos órgãos e às entidades da 

administração pública estadual dados, informações e colaboração para o desenvolvimento 

de suas atividades. 

Art. 12 – O Consea-MG tem a seguinte composição: 

I  – treze representantes de Secretarias de Estado de Minas Gerais; 

II  – um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, designado 

por seu Presidente; 

III  – vinte e seis representantes da sociedade civil. 

§ 1º – Os representantes da sociedade civil serão indicados dentre os integrantes das 

CRSANS, nos termos do seu regimento interno. 

§ 2º – O mandato dos Conselheiros a que se referem os incisos II e III é de dois anos, 

permitidas a recondução e a substituição. 

§ 3º – A falta não justificada a três reuniões consecutivas ou quatro alternadas implica 

a perda do mandato de Conselheiro. 

§ 4º – A perda do mandato do Conselheiro será comunicada por ato formal do Conselho 

ao órgão ou entidade que representa e ao Governador do Estado. 

Art. 13 – Integram a Diretoria do Consea-MG o Presidente, o Secretário-Geral e o 

Secretário Executivo. 

§ 1º – O Presidente e o Secretário-Geral serão designados pelo Governador do Estado. 

§ 2º – A competência dos membros da Diretoria do Consea-MG será estabelecida no 

Regimento Interno do Conselho. 

Art. 14 – O Consea-MG contará com o apoio de Comissão Técnica Institucional composta 

de doze servidores lotados nas Secretarias de Estado com representação no Conselho. 

§ 1º – A Comissão Técnica Institucional será constituída por decisão do Plenário do 

Consea-MG, quando houver necessidade da participação de órgãos e entidades públicos 

estaduais nas atividades do Conselho. 
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§ 2º – Os membros da Comissão Técnica Institucional serão indicados pelo Secretário de 

Estado competente no prazo de dez dias contados da reunião que decidir pela constituição 

da Comissão. 

§ 3º – A Comissão Técnica Institucional, que será coordenada por um de seus membros, 

assistirá às reuniões do Plenário e dele receberá instruções para o planejamento de suas 

atividades. 

§ 4º – Os servidores integrantes da Comissão Técnica Institucional ficarão à disposição 

do Consea-MG, sempre que ele a convocar. 

§ 5º – A participação na Comissão Técnica Institucional é considerada serviço público 

relevante. 

Art. 15 – Compete à Comissão Técnica Institucional: 

I  – dar suporte técnico às atividades do Consea-MG; 

II  – acompanhar as ações do Consea-MG em seus aspectos técnico, institucional e 

administrativo, elaborando relatórios, planilhas e documentação; 

III  – levantar informações sobre os programas e projetos ligados às funções do Consea-

MG; 

IV – estudar, pesquisar e emitir parecer técnico sobre os assuntos tratados em reunião 

do Conselho. 

Seção IV

Das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional

Art. 16 – As Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável  – 

CRSANS  – são órgãos colegiados vinculados ao Consea-MG.

§ 1º – As CRSANS obedecerão a regimento interno próprio, que definirá seus objetivos, 

composição e atividades, em consonância com o regimento interno do Consea-MG. 

§ 2º – As CRSANS poderão ter como base geográfica as circunscrições das Diretorias 

de Ações Descentralizadas de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde. 

§ 3º – As atas das reuniões das CRSANS serão registradas na Secretaria-Geral do Consea-

MG. 

Seção V

Da Coordenadoria-Geral

Art. 17 – A coordenação das ações da política de que trata esta lei será exercida uma 

em comissão intersetorial vinculada ao Gabinete do Governador do Estado e regida por 

regulamento próprio, que compõe a Coordenadoria-Geral da Política Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável. 

Art. 18 – Compete à a Coordenadoria-Geral da Política Estadual de Segurança Alimentar 

e Nutricional Sustentável: 

I  – articular as ações no campo da segurança alimentar e nutricional sustentável; 

II  – elaborar, a partir das resoluções das Conferências, o Plano Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável; 
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III  – elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da segurança alimentar e nutricional 

sustentável; 

IV – encaminhar à apreciação do Consea-MG relatórios trimestrais e anuais de atividades 

e de realização financeira dos recursos; 

V – prestar assessoramento técnico aos Municípios; 

VI – desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e 

formulação de proposições para a área.

Seção VI
Dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

Art. 19 – Os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 

serão criados por leis dos respectivos Municípios e observarão as diretrizes, os planos, os 

programas e as ações da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável. 

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20 – São gratuitos e considerados de relevante interesse público os serviços 

prestados ao Estado pelos membros do Consea-MG, dos Consea municipais e das Comissões 

Regionais. 

Art. 21 – Ficam mantidas as atuais designações dos membros do Consea-MG, com 

seus respectivos mandatos. 

Art. 22 – As despesas decorrentes das atividades do Consea-MG correrão à conta de 

dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de Governo. 

Art. 23 – Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação. 

Art. 24 – Fica revogada a Lei Delegada nº 95, de 29 de janeiro de 2003. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de janeiro de 2006; 218º da 

Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.977, DE 2006

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.441/2005, de autoria do Deputado Fahim Sawan.

Nota: 

- Lei regulamentada pelo Decreto nº 44.294, de 10/5/2006.
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LEI Nº 15.977, DE 13 DE JANEIRO DE 2006

Institui a Comenda de Luta contra as Drogas Professor 

Elias Murad. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica instituída a Comenda de Luta contra as Drogas Professor Elias Murad. 

Art. 2º – A Comenda de Luta contra as Drogas Professor Elias Murad destina-se a 

homenagear pessoas físicas e jurídicas que se tenham destacado na promoção da luta 

contra as drogas, por meio de atividades relacionadas com: 

I – o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas ligadas à luta contra as 

drogas; 

II – campanhas, movimentos e projetos em favor da saúde e contra as drogas; 

III – trabalhos e projetos que combatam o uso de drogas e promovam a geração de 

emprego e renda; 

IV – políticas e projetos voltados para o desenvolvimento da educação; 

V – ações e campanhas em favor do fortalecimento da família; 

VI – ações em favor da promoção da dignidade humana. 

Art. 3º – A Comenda de Luta contra as Drogas Professor Elias Murad será administrada 

por um Comitê Permanente, constituído de representantes dos seguintes órgãos e 

instituições, indicados por seus titulares e nomeados pelo Governador do Estado: 

I – Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 

II – Secretaria de Estado de Saúde; 

III – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, por meio da Subsecretaria 

Antidrogas; 

IV – Secretaria de Estado de Defesa Social; 

V – Conselho Estadual Antidrogas; 

VI – Conselho Estadual de Educação. 

§ 1º – O Comitê Permanente elegerá anualmente, dentre seus membros, o Presidente, 

o Vice-Presidente e o Secretário Executivo. 

§ 2º – O Presidente do Comitê representará social e juridicamente a Comenda.

 

Art. 4º – Compete privativamente ao Comitê Permanente da Comenda de Luta contra 

as Drogas Professor Elias Murad: 

I – propor, em caráter sigiloso, a concessão da Comenda e deliberar sobre ela; 

II – zelar pelo prestígio da Comenda e pela fiel execução da lei e do regulamento a 

ela pertinentes; 

III – propor as medidas que julgar necessárias ao bom desempenho de suas funções; 

IV – administrar a Comenda, no que se refere a seus objetivos; 
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V – elaborar o seu regimento interno; 

VI – suspender ou cancelar o direito de uso da Comenda, em razão de ato incompatível 

com a sua dignidade, por deliberação da maioria de seus membros. 

§ 1º – Para a concessão da Comenda de Luta contra as Drogas Professor Elias Murad, 

o Comitê Permanente deliberará por maioria absoluta de seus membros. 

§ 2º – A relação dos agraciados será publicada por ato do Governador do Estado. 

Art. 5º – A Comenda de Luta contra as Drogas Professor Elias Murad será concedida 

anualmente, em Belo Horizonte, em cerimônia a se realizar no dia 26 de junho, durante 

as comemorações do Dia Mundial Antidrogas. 

§ 1º – Os agraciados receberão, das mãos do Governador do Estado, diploma e medalha, 

na forma do cerimonial estabelecido pelo Comitê Permanente. 

§ 2º – Assinarão o diploma a que se refere o § 1º deste artigo o Governador do Estado 

e o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Executivo do Comitê Permanente. 

§ 3º – A concessão da Comenda em data diferente da estabelecida no “caput” deste 

artigo dar-se-á somente por motivo de força maior, a juízo do Comitê Permanente. 

Art. 6º – O Comitê Permanente manterá livro de registro, em que serão inscritos, por 

ordem cronológica, os nomes dos agraciados com a Comenda, sua identificação e suas 

realizações. 

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação. 

Parágrafo único – Serão definidas no decreto regulamentador desta lei as especificações 

da medalha e do diploma, bem como as condições e as particularidades de sua concessão. 

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de janeiro de 2006; 218º da 

Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.952, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 811/2003, de autoria da Deputada Jô Moraes.

Nota: 

- Em 2004 foi lançado o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 
Neonatal, que conta com a adesão das 27 unidades federadas. A Portaria nº 399, de 
22/2/2006, do Ministério da Saúde, que divulga o Pacto pela Saúde – Consolidação 
do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto, estabelece como  
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prioridades a redução da mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por 
doença diarréica e por pneumonias. Para a redução da mortalidade materna, as 
metas são: reduzir em 5% a razão de mortalidade materna, em 2006; garantir 
insumos e medicamentos para tratamento das síndromes hipertensivas no parto; 
qualificar os pontos de distribuição de sangue para que atendam as necessidades 
das maternidades e outros locais de parto. No âmbito do Estado, o programa Viva 
Vida tem como uma de suas metas a redução da mortalidade infantil e materna. 

LEI Nº 15.952, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005

Estabelece a política de prevenção da mortalidade 

materna e dispõe sobre o Cadastro Mineiro de 

Controle da Mortalidade Materna – Camma.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado adotará política de prevenção da mortalidade materna, que terá 

como diretrizes:

I – a realização de diagnóstico permanente da situação da mortalidade materna no 

Estado, enfocando os aspectos sociais, econômicos, políticos, jurídicos, sanitários e outros;

II – a adoção de medidas específicas com vistas à redução da mortalidade materna;

III – a articulação e a integração das diferentes instituições envolvidas na solução do 

problema;

IV – a descentralização das atividades no Estado;

V – a mobilização e o envolvimento de todos os setores da sociedade afetos à questão.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, considera-se óbito materno aquele causado 

por fator relacionado à gravidez ou por medidas tomadas com relação a ela, ocorrido 

durante a gestação ou até quarenta e dois dias após o seu término, independentemente 

da duração e do desfecho da gravidez.

Art. 2º – O Estado promoverá, no âmbito do Sistema Único de Saúde  – SUS –, o registro 

permanente de dados e informações sobre os óbitos maternos ocorridos em seu território, 

que formarão o Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna  – Camma.

Art. 3º – Para a formação do cadastro a que se refere o art. 2º., ficam os hospitais da rede 

pública e privada obrigados a notificar os óbitos maternos ao órgão estadual competente, 

utilizando formulário próprio, na forma do regulamento desta lei.

§ 1º – A notificação a que se refere o caput conterá dados referentes:

I – à mulher falecida;

II – ao atendimento prestado;

III – às prováveis causas do óbito.
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§ 2º – O órgão responsável pela manutenção do Camma enviará relatório semestral, 

com os dados estatísticos apurados no período:

I – ao Ministério da Saúde;

II – ao Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, da Secretaria de Estado 

de Saúde;

III – à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa;

IV – ao Conselho Estadual da Mulher.

Art. 4º – Os hospitais que descumprirem o disposto nesta lei sujeitam-se a:

I – notificação, para adequação no prazo de dez dias;

II – multa de cem salários mínimos, no caso de não-cumprimento da notificação;

III – multa de duzentos salários mínimos, no caso de reincidência.

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, será considerado o valor do salário 

mínimo vigente na época do pagamento.

Art. 5º – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de 

sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de dezembro de 2005; 217º da 

Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.889, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.848/2004, de autoria do Deputado Doutor Viana.

Nota: 

- Em âmbito federal, há o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, 
instituído pela Portaria nº 569, de 1º/6/2000, do Ministério da Saúde, que prevê 
que durante as consultas do pré-natal as mães serão encaminhadas para os exames 
necessários (exames de sangue e de urina e para verificar a existência de doenças 
como hepatite B, toxoplasmose, sífilis, Aids e outras). Todas as informações sobre 
o pré-natal e sobre os exames devem ser anotadas no Cartão da Gestante.

LEI Nº 15.889, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005

Torna obrigatória a realização do exame de 

toxoplasmose no Estado, nas condições que 

especifica.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Ficam o hospital do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 

Minas Gerais  – Ipsemg  –, os hospitais da rede pública estadual e os conveniados com o 

Sistema Único de Saúde – SUS  – obrigados a realizar, nas gestantes e nos recém-nascidos, 

os exames necessários para determinar se são portadores do protozoário da toxoplasmose.

(Vide Lei nº 17.344, de 15/1/2008.)

Parágrafo único – Na hipótese de resultado positivo dos exames de que trata o “caput” 

deste artigo, os pacientes receberão o tratamento adequado.

Art. 2º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de novembro de 2005; 217º da 

Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.779, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.265/2005, de autoria do Governador Aécio Neves.

LEI Nº 15.779, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005

Autoriza o Poder Executivo a conceder prazo para que 

a Santa Casa de Misericórdia dê ao imóvel a ela doado 

nos termos da Lei nº 12.688, de 15 de novembro de 

1997, a destinação que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder prazo de trinta e seis meses, 

contados da data de publicação desta lei, para que a Santa Casa de Misericórdia conclua a 

construção do edifício localizado no imóvel doado nos termos da Lei nº 12.688, de 15 de 

novembro de 1997, e nele implemente um centro de especialidades em saúde, observadas 

as seguintes condições:
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I – o centro de especialidades em saúde de que trata o “caput” será dedicado 

exclusivamente ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde  – SUS;

II – o centro de especialidades de saúde de que trata o “caput” terá, no mínimo, sessenta 

consultórios de atendimento ambulatorial de diversas especialidades médicas, uma unidade 

de cirurgia ambulatorial e um centro de diagnósticos de suporte;

III – a Santa Casa de Misericórdia destinará ao Instituto de Previdência dos Servidores 

do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – o 2º e o 3º pavimentos do edifício de que trata o 

“caput” deste artigo, conforme projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura de Belo 

Horizonte, para instalação de ambulatório médico destinado ao atendimento dos usuários 

do Instituto;”.

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 17.271, de 28/12/2007.)

IV – (Revogado pelo art. 6º da Lei nº 17.271, de 28/12/2007.)

Dispositivo revogado:

“IV – será reservado ao Ipsemg o número de vagas de garagem necessário ao 

funcionamento do ambulatório do Instituto.”

Parágrafo único – Além da obrigatoriedade estabelecida no inciso I do “caput” deste 

artigo, a Santa Casa de Misericórdia reservará, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da 

capacidade de atendimento dos seus hospitais ao SUS.

Art. 2º – Os recursos utilizados para a adequação do imóvel de que trata esta lei ao 

atendimento dos servidores estaduais pelo Ipsemg não serão contabilizados para efeito 

do cumprimento da Emenda à Constituição Federal nº 29, de 13 de setembro de 2000.

Art. 3º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o 

prazo estabelecido no art. 1º, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei ou em 

caso de descumprimento das condições nela estabelecidas.

Parágrafo único – O imóvel de que trata esta lei fica gravado com cláusulas de 

inalienabilidade e impenhorabilidade.

(Vide art. 2º da Lei nº 17.271, de 28/12/2007.)

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de outubro de 2005; 217º da 

Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.778, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.918/2004, de autoria do Deputado Célio Moreira. 
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LEI Nº 15.778, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005

Torna obrigatório equipar com aparelho desfibrilador 

cardíaco os locais, veículos e estabelecimentos que 

menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – É obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco externo automático 

os locais, estabelecimentos e veículos a seguir relacionados:

I – (Vetado);

II – locais de eventos com previsão de concentração ou circulação diária igual ou superior 

a mil e quinhentas pessoas;

III – (Vetado);

IV – ambulâncias e veículos de resgate e do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 2º – É obrigatória, nos locais relacionados no art. 1º, durante o horário de 

funcionamento, a presença de pessoa treinada para usar o desfibrilador cardíaco e para 

realizar outros procedimentos da técnica de ressuscitação cardiorrespiratória.

Parágrafo único – Compete aos responsáveis pelos locais relacionados no art. 1º 

promover o treinamento de empregados em número suficiente para atender ao disposto 

no “caput” deste artigo.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator à interdição do 

estabelecimento ou à suspensão do serviço de transporte ou do evento, sem prejuízo de 

outras sanções administrativas ou penais cabíveis.

Art. 4º – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de 

sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de outubro de 2005; 217º da 

Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.771, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.883/2004, de autoria do Deputado Miguel Martini.



198

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Nota: 

- A Organização Mundial da Saúde – OMS – e a Organização Panamericana da Saúde 
– Opas – recomendam a fortificação de produtos alimentícios com ferro e ácido fólico. 
Diante disso, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária editaram 
em 2002 a Resolução RDC nº 344, de 13/12/2002, que tornou obrigatória a adição 
de ferro e de ácido fólico nas farinhas de trigo e nas farinhas de milho pré-embaladas.

LEI Nº 15.771, DE 7 DE OUTUBRO DE 2005

Torna obrigatória a adição de ácido fólico e de 

ferro às farinhas de trigo e de milho produzidas e 

comercializadas no Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – É obrigatória a adição de ácido fólico e de ferro às farinhas de trigo e de milho 

produzidas e comercializadas no Estado, inclusive àquelas destinadas a uso industrial.

Parágrafo único – O órgão competente estabelecerá a quantidade de ácido fólico e de 

ferro a ser adicionada às farinhas de trigo e de milho.

Art. 2º – Nas embalagens de farinha de trigo e de milho serão impressas informações 

sobre a quantidade de ácido fólico e de ferro adicionada ao produto e sobre as propriedades 

dessas substâncias.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei constitui infração sanitária, sujeitando 

os infratores às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Parágrafo único – O produto apreendido em decorrência do descumprimento do 

disposto nesta lei será distribuído a programas estaduais de caráter social, após adição de 

ácido fólico e ferro, na quantidade determinada pelo órgão competente.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de outubro de 2005; 217º da 

Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.758, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.858/2004, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara.
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LEI Nº 15.758, DE 4 DE OUTUBRO DE 2005

Regulamenta o transporte intermunicipal de 

cadáveres e ossadas humanas no Estado.

(Vide Lei nº 18.795, de 1º/4/2010.)

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O serviço de transporte intermunicipal por via terrestre de cadáveres e ossadas 

humanas exumadas e o fornecimento de urnas e caixões mortuários somente poderão ser 

realizados por empresa regularmente autorizada a prestar serviço funerário no Município 

em que ocorrer o óbito ou no Município em que se dará o sepultamento.

Art. 2º – O transporte intermunicipal por via terrestre de cadáveres e ossadas humanas 

exumadas se dará exclusivamente em carro fúnebre registrado em nome da empresa 

funerária autorizada a executá-lo, devendo constar no campo “espécie” do certificado do 

veículo a denominação “veículo funerário”.

Parágrafo único – Exclui-se da obrigação de que trata o “caput” deste artigo o transporte 

de cadáveres e ossadas humanas exumadas por carro do Corpo de Bombeiros Militar e 

do Instituto Médico Legal.

Art. 3º – O veículo utilizado para o serviço de transporte de cadáveres e ossadas humanas 

não poderá ser utilizado para outro fim.

§ 1º – O condutor do veículo de que trata o “caput” deverá portar a documentação 

referente ao serviço prestado.

§ 2º – É obrigatório o uso, pelo condutor do veículo de que trata o “caput”, de uniforme 

e crachá que contenha fotografia do condutor, seus dados pessoais e o nome da empresa 

funerária.

Art. 4º – O veículo a que se refere o art. 3º terá dimensões mínimas compatíveis com 

o tamanho dos caixões, urnas ou esquifes existentes no mercado, observadas as seguintes 

características:

I – a mesa para colocar o corpo medirá 1,80m (um vírgula oitenta metros) de 

comprimento e 0,80m (zero vírgula oitenta metros) de largura;

II – a pintura da lataria terá cores contrastantes com a cor da inscrição feita no veículo;

III – na traseira do veículo constará a identificação com a inscrição “funerária”, em 

letras de no mínimo 10cm (dez centímetros);

IV – os vidros laterais, exceto os paralelos aos bancos dianteiros, e o pára-brisa traseiro 

dos veículos serão opacos; 

V – a parte destinada à colocação dos caixões, urnas ou esquifes será revestida de 

material impermeável e equipada com presilhas ou outro dispositivo destinado a fixá-los;
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VI – divisória de material de fácil assepsia será colocada entre o habitáculo do veículo 

e a cabine do motorista.

§ 1º – É vedada a colocação de letreiro, engenho publicitário ou artefato que desvirtue 

o caráter solene do funeral, no veículo a que se refere o “caput”.

§ 2º – O veículo a que se refere o “caput” será mantido limpo e em perfeitas condições 

de funcionamento, conservação e estética.

Art. 5º – As agências funerárias possuirão no mínimo um veículo apropriado para 

remoção de cadáver humano, obedecidas as determinações legais.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de outubro de 2005; 217º da 

Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.689, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.609/2009, de autoria do Deputado Leonardo Moreira.

LEI Nº 15.689, DE 20 DE JULHO DE 2005

Obriga os estabelecimentos comerciais que menciona 

a manter disponível para consulta do consumidor 

relação dos medicamentos genéricos.

(Vide inciso IX do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O estabelecimento que comercialize medicamentos genéricos, definidos na 

Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, com as alterações introduzidas pela 

Lei Federal nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, fica obrigado a manter disponível para 

consulta do consumidor relação atualizada desses medicamentos, na forma do § 1º do 

art. 3º da Lei Federal nº 9.787, de 1999.
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Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento às sanções 

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo das 

demais penalidades cabíveis.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de julho de 2005; 217º da Inconfidência 

Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.687, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.089/2003, de autoria da Deputada Ana Maria Resende.

Nota: 

- O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.193, de 14/9/2006, definiu a 
estrutura e a atuação dos bancos de leite humano. Em 2004, foi lançado o Pacto 
Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, que possui entre as 
ações para redução da mortalidade materna e infantil a expansão e a regionalização 
da rede de bancos de leite humano. A Rede Amamenta Brasil, também do Ministério 
da Saúde, está articulada com a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.

LEI Nº 15.687, DE 20 DE JULHO DE 2005

Estabelece diretrizes para o funcionamento dos 

bancos de leite humano no Estado e altera os arts. 

81 e 96 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 

1999, que contém o Código de Saúde do Estado de 

Minas Gerais.

(Vide Lei nº 18.796, de 1º/4/2010.)

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O funcionamento de bancos de leite humano no Estado obedecerá ao disposto 

nesta lei e na legislação pertinente.

Art. 2º – Os bancos de leite humano no Estado poderão ser vinculados a hospital 

materno ou infantil, sendo vedada a comercialização dos produtos por eles distribuídos.
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Art. 3º – Os bancos de leite humano têm por finalidade:

I – promover e incentivar o aleitamento materno;

II – executar a coleta, o processamento e o controle de qualidade do colostro, do leite 

de transição e do leite humano maduro;

III – distribuir os produtos a que se refere o inciso II deste artigo, mediante prescrição 

médica ou orientação de nutricionista;

IV – organizar cadastro das doadoras;

V – propiciar às doadoras e a seus dependentes condições favoráveis de atendimento 

médico, nutricional e social;

VI – elaborar rotinas e linhas de conduta em aleitamento materno;

VII – treinar e capacitar profissionais de saúde para a promoção e o incentivo ao 

aleitamento materno;

VIII – realizar pesquisas científicas relacionadas ao aleitamento materno ou colaborar 

em sua realização.

Art. 4º – Somente poderão ser doadoras mulheres sadias que apresentem volume de 

secreção láctica superior às exigências de seus filhos e que se disponham a doar o excedente 

por vontade própria.

§ 1º – A doadora será submetida a anamnese e exame físico prévios, garantidos pelo 

Sistema Único de Saúde  – SUS –, visando ao levantamento dos aspectos clínicos relevantes.

§ 2º – Será considerada inapta para a doação a nutriz que:

I – faça uso de droga ou medicamento excretável através do leite, em nível que possa 

provocar efeito colateral;

II – faça tratamento quimioterápico ou radioterápico;

III – apresente risco nutricional;

IV – apresente outros sintomas, a critério médico.

Art. 5º – O leite humano será distribuído prioritariamente ao recém-nascido que 

apresente, no mínimo, uma das seguintes condições:

I – seja prematuro ou de baixo peso;

II – seja imunologicamente deficiente;

III – apresente perturbações gástricas de origens diversas;

IV – seja alérgico a outros tipos de leite;

V – apresente outros sintomas, a critério médico.

Art. 6º – Fica acrescentado ao art. 81 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, 

o seguinte inciso IV, renumerando-se o último inciso:

“Art. 81 ................................................................................................................

IV – serviço de banco de leite humano;”.

Art. 7º – Fica acrescentado ao art. 96 da Lei nº 13.317, de 1999, o seguinte inciso III, 

renumerando-se os demais: 
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“Art. 96  – ................................................................................................................

III  – leite humano;”.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de julho de 2005; 217º da Inconfidência 

Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.679, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 771/2003, de autoria do Deputado Célio Moreira.

LEI Nº 15.679, DE 20 DE JULHO DE 2005

Dispõe sobre o controle dos casos de epidermólise 

bolhosa.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O controle dos casos de epidermólise bolhosa ficará a cargo da Secretaria de 

Estado de Saúde, que manterá cadastro de ocorrência da doença.

Art. 2º – As instituições hospitalares e ambulatoriais do Estado notificarão mensalmente 

à Secretaria de Estado de Saúde os casos diagnosticados de epidermólise bolhosa.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de julho de 2005; 217º da Inconfidência 

Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.677, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.046/2003, de autoria do Deputado Sebastião Helvécio.
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Nota: 

- Em âmbito federal, existe desde 2004 a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil 
Sorridente –, que possui, entre suas diretrizes, a ampliação da atenção básica, 
inclusive para o grupo de gestantes. Dessa forma, na atenção básica do serviço 
público de saúde são ofertadas ações educativo-preventivas, coletivas, bem como 
atendimento individual. A referida política dispõe que, ao iniciar o pré-natal, a 
gestante deverá ser encaminhada para uma consulta odontológica, que deve 
realizar um conjunto de ações, inclusive o diagnóstico de gengivite ou doença 
periodontal crônica.

LEI Nº 15.677, DE 14 DE JULHO DE 2005

Assegura o encaminhamento da gestante em 

acompanhamento pré-natal a consulta odontológica 

com avaliação periodontal.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado assegurará, por meio do Sistema Único de Saúde  – SUS  –, que a 

gestante em acompanhamento pré-natal seja encaminhada a consulta odontológica com 

avaliação periodontal.

Art. 2º – A gestante que apresentar alterações periodontais será encaminhada para 

tratamento específico.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de julho de 2005; 217º da Inconfidência 

Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.439, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.324/2003, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara.
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Nota: 

- Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 44.269, de 30/3/2006. A Norma 
Operacional de Assistência à Saúde – NOAS 01/02 –, aprovada pela Portaria nº 373, 
de 27/2/2002, do Ministério da Saúde, determina que a eliminação da hanseníase, 
por meio do acompanhamento ambulatorial e domiciliar, da avaliação dermato-
neurológica, do fornecimento de medicamentos e curativos e do atendimento de 
intercorrências, está entre as responsabilidades e ações estratégicas mínimas a serem 
prestadas pelo Município na atenção básica. Há, ainda, a Lei Federal nº 12.135, de 
18/12/2009, que institui o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase. O 
Ministério da Saúde tem como meta para 2011 a ampliação da mobilização social 
para superação do estigma e do preconceito contra a doença e para a melhoria do 
acesso aos serviços e da qualidade da atenção.

LEI Nº 15.439, DE 11 DE JANEIRO DE 2005

Institui a Política Estadual de Educação Preventiva 

contra a Hanseníase e de Combate ao Preconceito 

no Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Educação Preventiva contra a Hanseníase 

e de Combate ao Preconceito no Estado.

Art. 2º – São objetivos da Política instituída por esta lei:

I – reduzir o processo de exclusão social dos portadores de hanseníase;

II – estimular ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais relacionadas com 

a hanseníase;

III – incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas para a prevenção e 

a erradicação da hanseníase;

IV – divulgar periodicamente informações científicas e éticas em defesa da cidadania 

da população portadora de hanseníase.

Art. 3º – Na implementação da Política de que trata esta lei, serão observadas as 

seguintes diretrizes:

I – educação preventiva, que compreende um conjunto articulado de ações e serviços 

preventivos, individuais ou coletivos, com o objetivo de facilitar o acesso à informação e 

à orientação, bem como a espaços destinados ao desenvolvimento integral do cidadão;

II – atenção integral ao portador de hanseníase e sua rede social, que compreende o 

conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais, que englobam indicadores de qualidade de 

vida, qualidade das relações interpessoais, inclusão social e participação por meio do controle 

social, constituídos a partir de uma visão integrada da saúde, visando à redução de danos;
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III – contribuição ao debate sobre a hanseníase e a eliminação do preconceito contra os 

portadores, que compreende a divulgação de estudos e experiências nas áreas de saúde, 

educação e cidadania, visando à qualificação do planejamento de ações integradas da 

política de erradicação da hanseníase e de combate ao preconceito.

Art. 4º – Fica instituída a Semana de Combate ao Preconceito e à Hanseníase, a ser 

comemorada anualmente na última semana do mês de janeiro.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará a Política de que trata esta lei no prazo de 

noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de janeiro de 2005; 217º da 

Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.438, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.530/2004, de autoria do Deputado George Hilton.

Nota:

- O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.381, de 29/9/2004, criou a Rede 
Nacional de Bancos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário para Transplantes 
de Células-Tronco Hematopoiéticas – BrasilCord –, que é uma rede pública de bancos 
de armazenamento de sangue de cordão umbilical e placentário. A Fundação Centro 
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas – desenvolve projeto 
de criação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário em nosso Estado, 
a ser implantado como etapa inicial da instalação do Centro de Tecidos Biológicos 
de Minas Gerais – Cetebio-MG.

LEI Nº 15.438, DE 11 DE JANEIRO DE 2005

Dispõe sobre o favorecimento, pelo Estado, da doação 

de sangue de cordão umbilical e placentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado desenvolverá ações que favoreçam a doação de sangue de cordão 

umbilical e placentário, nos termos da legislação vigente, mediante:
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I – o incentivo à doação;

II – a criação de condições materiais que facilitem a remoção de sangue de cordão 

umbilical e placentário;

III – a promoção da formação dos recursos humanos necessários, por meio de convênios 

com os centros formadores existentes;

IV – a integração entre universidades, centros de pesquisa e instituições públicas e 

privadas de saúde com o objetivo de promover o desenvolvimento de novas tecnologias e 

a revisão das já existentes sobre o assunto.

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º desta lei, o Estado:

I – desenvolverá campanhas periódicas de esclarecimento sobre a necessidade da doação 

e sobre os procedimentos necessários para sua realização;

II – orientará os profissionais da rede básica de saúde para que, durante o pré-natal, 

as gestantes sejam informadas sobre a possibilidade da doação;

III – favorecerá a criação de programas de treinamento e desenvolvimento dos recursos 

humanos envolvidos na coleta do material e na manutenção e utilização do banco de 

sangue de cordão umbilical e placentário;

IV – prestará apoio técnico às instituições cadastradas para a coleta do material;

V – incentivará a realização, por entidades científicas, de congressos, debates e outras 

atividades relativas à implantação, manutenção e utilização dos bancos de sangue de 

cordão umbilical e placentário.

Parágrafo único – No desenvolvimento das atividades de que trata este artigo serão abordados, 

entre outros aspectos da doação, a confidencialidade, a gratuidade, a finalidade exclusivamente 

terapêutica, o consentimento, a seleção de doadoras e o acompanhamento pós-parto.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de janeiro de 2005; 217º da 

Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.428, DE 2005

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.302/2003, de autoria da Deputada Jô Moraes.

LEI Nº 15.428, DE 3 DE JANEIRO DE 2005

Institui o Dia Estadual do Acupunturista. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Acupunturista, a ser comemorado anualmente 

no dia 29 de novembro. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de janeiro de 2005; 217º da Inconfidência 

Mineira e 184º da Independência do Brasil. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.298, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.350/2004, de autoria do Governador Aécio Neves.

LEI Nº 15.298, DE 6 DE AGOSTO DE 2004

Cria a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e 

dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei: 

..........................................................................................................................

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 5º  – A Ouvidoria-Geral do Estado tem a seguinte estrutura orgânica: 

..........................................................................................................................

VII  – Ouvidoria de Saúde; 

..........................................................................................................................

Art. 9º – O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto serão escolhidos dentre cidadãos 

com mais de trinta e cinco anos, de reputação ilibada e com formação universitária, indicados 

pelo Governador do Estado e por ele nomeados, se aprovados pela Assembleia Legislativa. 

§ 1º – Os Ouvidores de Polícia e dos Sistemas Penitenciário, Educacional, de Saúde e 

Ambiental serão escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos, de reputação 

ilibada, com formação universitária e notório conhecimento na área temática específica, a 
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partir de lista tríplice elaborada por Conselho Estadual relacionado à sua área de atuação, 

na forma de regulamento. 

...........................................................................................................................

Art. 16 – Incumbe especificamente ao Ouvidor de Saúde, sob orientação do Ouvidor-

Geral: 

I – receber e apurar reclamação contra serviço público da área da saúde que não esteja 

sendo prestado satisfatoriamente por órgão ou entidade pública ou por seus conveniados; 

II – receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto, 

indecoroso ou omissivo praticado por órgão ou entidade pública da área de saúde ou por 

seus conveniados; 

III – acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir as 

soluções dadas ao interessado ou a seu representante legal; 

IV – realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus conveniados, quando 

houver indício de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade na prestação de serviço de 

saúde; 

V – propor medidas para a correção de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade 

comprovada; 

VI – sugerir medidas para o aprimoramento da organização e das atividades de órgão 

ou entidade pública da área da saúde, ou de seus conveniados; 

VII – executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-Geral. 

..........................................................................................................................

Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 31 – Fica revogada a Lei nº 12.622, de 25 de setembro de 1997. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de agosto de 2004. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado 

LEI Nº 15.295, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 330/2003, de autoria do Deputado Miguel Martini.

Nota: 

- A Lei Federal nº 9.263, de 12/1/96, que regula o § 7º do art. 226 da Constituição 
Federal, trata do planejamento familiar. Segundo a lei, o planejamento familiar 
orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário 
a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 
fecundidade. Em 2005, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção 
Integral em Reprodução Humana Assistida, por meio da Portaria nº 426, que visa 
organizar uma linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e 
reabilitação) que perpasse todos os níveis de atenção, promovendo a atenção 
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por intermédio de equipe multiprofissional, com atuação interdisciplinar. Mais 
recentemente, a Lei nº 18.874, de 20/5/2010, que dispõe sobre a Política Estadual 
de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
foi aprovada em Minas Gerais.

LEI Nº 15.295, DE 5 DE AGOSTO DE 2004

Institui a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao 

Tratamento da Infertilidade.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento da 

Infertilidade, com o objetivo de divulgar os fatores que contribuem para a infertilidade e 

orientar a população quanto a seu tratamento e prevenção.

Art. 2º – Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual manterão afixadas 

em suas dependências, em local de fácil acesso e visibilidade, informações relativas à 

campanha instituída por esta lei.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de agosto de 2004.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.234, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 810/2003, de autoria da Deputada Jô Moraes.

Nota: 

- Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – editou a Resolução 
RDC nº 56, que proíbe em todo o território nacional o uso dos equipamentos para 
bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão da radiação 
ultravioleta. Uma das justificativas para a resolução foi a reavaliação feita em 2009 
pela International Agency for Research on Cancer – IARC –, instituição vinculada 
à Organização Mundial da Saúde – OMS –, a qual considerou que há evidências 
suficientes de que a exposição aos raios ultravioletas é carcinogênica.
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LEI Nº 15.234, DE 9 DE JULHO DE 2004

Dispõe sobre a fiscalização dos estabelecimentos que  

oferecem serviço de bronzeamento artificial.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Os estabelecimentos que oferecem serviço de bronzeamento artificial no 

Estado somente poderão funcionar com alvará sanitário expedido pelo órgão municipal 

competente ou por órgão hierarquicamente superior.

Parágrafo único – Entende-se por bronzeamento artificial a exposição à radiação 

ultravioleta – UV – em câmara de bronzeamento, com a finalidade estética de bronzear a pele.

Art. 2º – Somente poderá ser submetido a bronzeamento artificial o cliente que:

I – apresentar atestado expedido por médico, após avaliação, informando que o 

cliente não apresenta condição de risco que o impeça de submeter-se a procedimento de 

bronzeamento;

II – assinar termo de ciência no qual declare:

a) não apresentar condição de risco que o impeça de submeter-se a procedimento de 

bronzeamento, conforme a avaliação médica;

b) estar ciente dos riscos acarretados pelo procedimento;

c) ter conhecimento das instruções de uso do equipamento e do comprovante de 

treinamento do seu operador.

Parágrafo único – O termo de ciência de que trata o inciso II do “caput” deste artigo 

poderá ser assinado pelo responsável legal pelo cliente.

Art. 3º – Os estabelecimentos que oferecem serviço de bronzeamento artificial afixarão, 

em local visível, cartaz que informe:

I – os riscos do procedimento de que trata o “caput”;

II – a exigência da apresentação de atestado médico;

III – a exigência da assinatura do termo de ciência.

Art. 4º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º desta lei manterão em suas 

dependências, à disposição da autoridade sanitária, os seguintes documentos:

I – cadastro de clientes atendidos pelo estabelecimento, contendo:

a) a identificação do cliente, as datas e a duração de cada sessão de bronzeamento e 

o intervalo entre elas, formalmente reconhecidos pelo operador da câmara;

b) o atestado médico respectivo;

c) o termo de ciência assinado pelo cliente;

II – comprovante de treinamento dos operadores das câmaras de bronzeamento;

III – registro de eventos adversos ocorridos nas sessões de bronzeamento, entendido 

evento adverso como qualquer ocorrência médica com o cliente submetido ao procedimento 

de bronzeamento, independentemente de estar relacionada com o procedimento.
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Art. 5º  – O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, orientará a 

confecção do cartaz de que trata o art. 3º e fiscalizará o cumprimento desta lei.

Art. 6º  – O descumprimento do disposto nesta lei, verificado pela fiscalização, de ofício ou 

por denúncia do usuário, implicará a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento.

Art. 7º  – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 8º  – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º  – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de julho de 2004.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.218, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 919/2003, de autoria do Deputado Ivair Nogueira.

Nota: 

- A matéria é tratada pela Lei Federal nº 10.778, de 24/11/2003, que estabelece 
a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra 
a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados, bem 
como pela Portaria nº 2.472, de 31/8/2010, do Ministério da Saúde, que 
define, entre outras coisas, a relação de doenças, agravos e eventos em saúde 
pública de notificação compulsória em todo o território nacional, prevendo, 
no Anexo III, a notificação de violência doméstica, sexual e autoprovocada.

LEI Nº 15.218, DE 7 DE JULHO DE 2004

Cria a Notificação Compulsória de Violência contra a 

Mulher e a Comissão de Monitoramento da Violência 

contra a Mulher. 

(Vide Lei nº 16.835, de 25/7/2007.) 

(Vide Lei nº 17.249, de 27/12/2007.) 

(Vide Lei nº 18.877, de 24/5/2010.) 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 



213

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Art. 1º – Fica criada a Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher, a ser feita 

pelo estabelecimento público ou privado de serviço de saúde que prestar atendimento a 

mulher vítima de violência. 

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I – violência contra a mulher a ação ou conduta, motivada pelo gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, ocorrida em âmbito 

público ou doméstico; 

II – violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força do agressor, com ou 

sem o uso de instrumentos, ou por queimadura, corte, perfuração e uso de armas brancas 

ou de fogo, entre outras; 

III –  violência sexual a situação em que a vítima é obrigada pelo agressor a manter 

relação sexual ou a praticar ato sexual, ou é objeto de comércio para fins de exploração 

sexual; 

IV – violência psicológica a situação em que a vítima sofre agressões verbais constantes, 

com coação e ato de constrangimento que impliquem situação vexatória, humilhante e 

desrespeitosa à intimidade e à vida privada.

 

Art. 3º – Serão notificados, em formulário oficial, os casos atendidos e diagnosticados 

de violência contra a mulher, tipificados como violência física, sexual ou psicológica. 

Parágrafo único – O profissional de saúde que verificar que a mulher atendida sofreu 

violência solicitará ao profissional responsável pela condução do caso o preenchimento da 

Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher. 

Art. 4º– A Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher conterá: 

I – identificação pessoal, com nome, idade, etnia, profissão e endereço; 

II – motivo do atendimento; 

III – diagnóstico; 

IV – descrição detalhada dos sintomas e das lesões; 

V – relato da situação social, familiar, econômica e cultural, com identificação de 

possíveis conflitos interpessoais; 

VI – conduta, incluindo tratamento ministrado e encaminhamentos realizados. 

§ 1º – No formulário do primeiro atendimento, no “motivo de atendimento”, será 

preenchido o item “violência”, especificando-se a causa da violência, se física, sexual ou 

psicológica, e o âmbito de sua ocorrência, se doméstico ou público. 

§ 2º – Os casos de violência contra a mulher são considerados: 

I – domésticos os ocorridos em família ou na unidade doméstica, ou, ainda, em qualquer 

outro ambiente, desde que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que 

a mulher; 

II – públicos: 

a) os ocorridos na comunidade e perpetrados por qualquer pessoa, em função de 

dominação ou exploração motivada pelo gênero; 

b) os perpetrados ou tolerados pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorram. 
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Art. 5º – A Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher será preenchida 

em três vias, das quais uma será mantida em arquivo de violência contra a mulher, no 

estabelecimento de saúde que prestou o atendimento, outra encaminhada à Delegacia 

Especializada de Crimes contra a Mulher, e a terceira entregue à mulher por ocasião 

da alta. 

Art. 6º – Os dados de arquivo de violência contra a mulher serão confidenciais e somente 

poderão ser fornecidos: 

I – à pessoa que sofreu a violência, devidamente identificada, mediante solicitação 

pessoal por escrito; 

II – a autoridade policial ou judiciária, mediante solicitação oficial. 

Parágrafo único  – Os dados da Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher, 

excluídos aqueles que possibilitem a identificação da vítima, serão encaminhados, em 

boletim semestral, à Secretaria de Estado de Saúde. 

Art. 7º – A Divisão de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde divulgará 

semestralmente as estatísticas relativas à violência contra a mulher referentes ao semestre 

anterior. 

Art. 8º – Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, a Comissão de 

Monitoramento da Violência contra a Mulher, para acompanhar a implantação desta lei. 

Parágrafo único  – A Comissão de Monitoramento será regida por regulamento interno 

a ser elaborado por seus integrantes. 

Art. 9º – A Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher será composta 

por doze membros, com composição paritária de representantes governamentais e não 

governamentais, assim discriminados: 

I – um representante da Secretaria de Estado de Saúde; 

II – um representante da Sub-Secretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social e Esportes; 

III – um representante do Conselho Estadual de Saúde; 

IV – um representante da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher; 

V – um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa; 

VI – um representante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa; 

VII – seis representantes de organizações da sociedade civil de defesa dos direitos das 

mulheres. 

§ 1º – Os membros da Comissão serão indicados pelos respectivos setores e nomeados 

pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos. 

§ 2º – A coordenação da Comissão será eleita por seus integrantes, dentre seus 

membros. 

§ 3º – Caberá à Secretaria de Estado de Saúde dar o suporte necessário ao funcionamento 

da Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher. 
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Art. 10 – O descumprimento do disposto nesta lei por estabelecimento público ou privado 

de serviço de saúde acarretará as seguintes sanções, de caráter educativo e pecuniário: 

I – na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência confidencial e deverá 

comprovar, no prazo de até trinta dias a contar da data da advertência, a habilitação de 

seus recursos humanos em violência de gênero e saúde; 

II – no caso de reincidência ou descumprimento do prazo estabelecido no inciso I, o 

estabelecimento será penalizado com multa diária no valor de 3.202,56 UFEMGs (três 

mil duzentos e dois vírgula cinquenta e seis Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais). 

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de julho de 2004. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado 

LEI Nº 15.177, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 674/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Nota: 

- Em âmbito federal a matéria é tratada por normas antigas, como o Decreto Federal 
nº 24.492, de 1934, e o Decreto-Lei nº 8.829, de 1946, que proíbem o comércio de 
óculos fora das óticas, além de exigir, nesses estabelecimentos, a presença de um 
ótico prático e de equipamentos específicos, entre outros. Outra norma relacionada 
à matéria é a Lei Federal nº 6.360, de 23/9/76, que submete os produtos ópticos, 
abrangidos pelo termo “correlatos” constante no art. 1º da norma, a sistema de 

vigilância sanitária.

LEI Nº 15.177, DE 16 DE JUNHO DE 2004

Proíbe a comercialização de produtos ópticos em 

estabelecimento não credenciado e dá outras 

providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica proibida a comercialização de lentes de contato, de óculos com grau, 

bem como de óculos de proteção solar com ou sem grau, em estabelecimento que não 

seja credenciado para essa prática.
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Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às seguintes 

penalidades:

I – apreensão da mercadoria;

II – multa de R$500,00 (quinhentos reais) a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de junho de 2004.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.072, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 177/2003, de autoria do Deputado Ricardo Duarte.

Nota:

- A inclusão dos temas “educação alimentar e nutricional” e “desenvolvimento de 
práticas saudáveis de vida” nos currículos das escolas é uma das diretrizes da Lei 
Federal nº 11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar, em âmbito nacional. A lei enumera, ainda, entre suas diretrizes, o emprego 
da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, 
seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria 
do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de 
saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. A Resolução SEE nº 
1.511, de 26/2/2010, da Secretaria de Estado de Educação, orienta a aplicação do 
disposto no art. 3º-A da Lei nº 15.072, de 2004, nas escolas do Sistema Estadual 
de Educação.

LEI Nº 15.072, DE 5 DE ABRIL DE 2004

Dispõe sobre a promoção da educação alimentar e 

nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema 

estadual de ensino.

(Vide Lei nº 15.890, de 5/12/2005.)

(Vide Lei nº 16.297, de 1º/8/2006.)

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:
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Art. 1° – O Estado orientará, por meio dos órgãos competentes, o desenvolvimento 

de programas de educação alimentar e nutricional nas escolas do ensino básico das redes 

pública e privada do Estado, visando a estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis 

em crianças e adolescentes, e, extensivamente, em suas famílias e comunidades.

(Vide art. 5º da Lei nº 15.982, de 19/1/2006.)

Art. 2° – Os programas de educação alimentar e nutricional a serem desenvolvidos nas 

escolas terão como diretrizes básicas:

I – (Vetado);

II – a integração pedagógica com os temas transversais relacionados à saúde e à 

educação ambiental constantes nas propostas curriculares das escolas;

III – a conscientização de crianças e adolescentes, de suas famílias e da comunidade 

dos alunos, em especial sobre:

a) a importância de uma alimentação saudável para a garantia da saúde e a melhoria 

da qualidade de vida;

b) a relação entre alimentação, atividade física, saúde e higiene;

c) a conservação adequada dos alimentos e o combate ao seu desperdício;

d) o aproveitamento correto dos recursos disponíveis na elaboração de cardápios 

equilibrados;

IV – o desenvolvimento de atividades educativas que tenham por tema a alimentação, 

como oficinas de culinária, cultivo de horta, exibição de vídeo ou programa veiculado pelos 

órgãos de educação e saúde, pesquisas e palestras, entre outras atividades que possam 

ser desenvolvidas em cada escola;

V – a realização de parcerias com entidades governamentais e não governamentais.

Art. 3° – Serão definidas em regulamento formas de colaboração com os Municípios, 

com o objetivo de promover a educação alimentar nas escolas de educação infantil e ensino 

fundamental dos sistemas municipais de ensino.

Art. 3º -A  –  Os lanches e as bebidas fornecidos e comercializados nas escolas das redes 

pública e privada do Estado serão preparados conforme padrões de qualidade nutricional 

compatíveis com a promoção da saúde dos alunos e a prevenção da obesidade infantil.

§ 1º – São vedados, nos estabelecimentos a que se refere o “caput” deste artigo, o 

fornecimento e a comercialização de produtos e preparações com altos teores de calorias, 

gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, ou com poucos nutrientes, nos termos 

de regulamento.

§ 2º – O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator às penalidades 

previstas na legislação sanitária.

(Artigo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 18.372, de 4/9/2009.)

Art. 4° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6° – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de abril de 2004.

DEPUTADO MAURI TORRES – Presidente da ALMG

LEI Nº 15.056, DE 2004

Origem:

- Projeto de Lei nº 1.133/2003, de autoria da Comissão Especial de Acidentes 
Ambientais.

Nota: 

- A Lei Federal nº 6.938, de 31/8/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 
Ambiente, estabelece a obrigatoriedade de realização de licenciamento ambiental, 
feito por órgãos estaduais e federais, nos casos de construção, instalação e 
ampliação de atividade que use recursos ambientais e que seja potencialmente 
poluidora ou degradadora. A destinação, o tratamento e a disposição final de 
resíduos tóxicos devem seguir a Norma nº 10.004, de 2004, editada pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 
riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser 
gerenciados adequadamente. A Lei Federal nº 12.334, de 20/9/2010, estabelece 
a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água 
para qualquer uso, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de 
resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei no 9.433, de 8/1/97, e do art. 4o da 

Lei no 9.984, de 17/7/2000.

LEI Nº 15.056, de 31 DE MARÇO DE 2004

Estabelece diretrizes para a verificação da segurança 

de barragem e de depósito de resíduos tóxicos 

industriais e dá outras providências.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:

Art. 1º – Esta lei estabelece diretrizes para a verificação da segurança de barragem e 

de depósito de resíduos tóxicos industriais.

Art. 2º – A realização de obra e a implantação de estrutura de barragem e de depósito 

de resíduos tóxicos industriais ficam condicionadas, sem prejuízo do licenciamento ambiental 

previsto em lei, à realização de projeto que contenha, no mínimo:
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I – estudo hidrológico e meteorológico com período de recorrência mínimo de cem 

anos e abrangência espacial relacionada com a bacia hidrográfica a montante do ponto 

de barramento;

II – estudo geológico e geotécnico da área em que será implantada a obra;

III – previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de extravasamento capaz de escoar 

a vazão máxima de cheia sem comprometer a estabilidade da barragem ou de aterro;

IV – verificação da estabilidade da barragem ou de aterro quando submetidos às 

condições provocadas pelas cheias máximas, conforme os estudos hidrológicos;

V – previsão de impermeabilização do fundo do lago de barragem destinada ao 

armazenamento de efluentes tóxicos e da base de depósito de resíduos tóxicos industriais.

Art. 3º – O projeto a que se refere o art. 2º deverá ser elaborado por profissionais de nível 

superior, registrados e sem débito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

– Crea-MG –, e acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs.

Art. 4º – O proprietário de barragem de cursos de água, ou o responsável legal, é 

obrigado a manter disponíveis para a fiscalização do órgão gestor de recursos hídricos:

I – o registro diário dos níveis mínimo e máximo de água;

II – o relatório técnico anual que ateste a segurança da barragem, firmado por 

profissional legalmente habilitado, registrado e sem débito no Crea-MG.

Art. 5º – As barragens serão classificadas de acordo com:

I – a altura do maciço;

II – o volume do reservatório;

III – a ocupação humana na área a jusante da barragem;

IV – o interesse ambiental da área a jusante da barragem;

V – as instalações na área a jusante da barragem.

Art. 6º  – O proprietário de depósito de resíduos tóxicos industriais, ou o responsável 

legal, é obrigado a manter disponíveis para a fiscalização dos órgãos gestores de recursos 

hídricos e de meio ambiente:

I – o registro diário dos níveis de águas subterrâneas localizadas sob o aterro;

II – o registro mensal dos parâmetros de qualidade das águas subterrâneas localizadas 

sob o aterro;

III – o registro mensal do volume e das características químicas e físicas dos rejeitos acumulados;

IV – o registro mensal que demonstre a ausência  de contaminação do solo e do lençol 

de água no entorno e sob a área ocupada pelos rejeitos;

V – o relatório técnico anual que ateste a segurança do depósito de resíduos tóxicos 

industriais, firmado por profissional legalmente habilitado, registrado e sem débito no CREA-MG.

Art. 7º – Os proprietários de barragens e de depósitos de resíduos tóxicos industriais já 

implantados na data de publicação desta lei, ou os responsáveis legais, terão o prazo de 

um ano contado da data de publicação desta lei para apresentarem aos órgãos gestores 
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de recursos hídricos e de meio ambiente estudo técnico que comprove a segurança das 

obras realizadas, nos termos do art. 2º.

Art. 8º – Na ocorrência de acidente ambiental, as ações recomendadas, a qualquer 

tempo, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pelos 

órgãos seccionais de apoio ao Conselho Estadual de Política Ambiental  – Copam  –, como 

a realização de amostragens e análises laboratoriais e a adoção de medidas emergenciais 

para o controle de efeitos nocivos ao meio ambiente, bem como os deslocamentos aéreos 

ou terrestres necessários, serão, prioritariamente, assumidos pelo empreendedor ou terão 

seus custos por ele ressarcidos ao Estado, independentemente da indenização dos custos 

de licenciamento e das taxas de controle e fiscalização ambientais.

Art. 9º – Aos infratores desta lei aplicam-se as penalidades previstas nas Leis nºs 7.772, 

de 8 de setembro de 1980, e 13.199, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 10 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de março de 2004.

DEPUTADO MAURI TORRES – Presidente da ALMG

LEI Nº 15.018, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 708/2003, de autoria do Deputado Wanderley Ávila.

LEI Nº 15.018, DE 15 DE JANEIRO DE 2004

Obriga as instituições que menciona a afixarem aviso 

aos portadores de marca-passo nas portas equipadas 

com detectores de metais.

O Povo de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono 

a seguinte Lei:

Art. 1º – Ficam as instituições públicas e privadas instaladas no Estado obrigadas a 

afixar aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com detector de metais. 



221

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

(“Caput” com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 19.090, de 28/7/2010.)

§ 1º – As instituições mencionadas no “caput” ficam obrigadas a facultar o acesso aos 

portadores de marca-passo, devidamente identificados, através de portas sem detector 

de metal. 

§ 2º – Na ausência de porta sem detector de metal, o equipamento será desativado 

durante a passagem do portador de marca-passo.

§ 3º – O aviso a que se refere o “caput”, grafado em caracteres visíveis, será afixado 

junto às portas equipadas com detector de metal e conterá instruções aos portadores de 

marca-passo sobre como proceder, nos termos desta lei.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da lei nº 16.666, de 8/1/2007.)

Art. 2º – O descumprimento desta lei sujeitará o infrator a multa de 500 Ufemgs 

(quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobradas na forma de regulamento.

Art. 3º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de janeiro de 2004.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 15.011, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 898/2003, de autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada.

LEI Nº 15.011, DE 15 DE JANEIRO DE 2004

Dispõe sobre a responsabilidade social na gestão 

pública estadual, altera a Lei nº 14.172, de 15 

de janeiro de 2002, que cria o Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social, e dá outras providências. 

O Povo de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 1º – A responsabilidade social na gestão pública estadual, nos termos desta lei, 

consiste na implementação, pelo Estado, de políticas públicas, planos, programas, projetos e 
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ações que assegurem o acesso da população a assistência social, educação, serviços de saúde, 

emprego, alimentação de qualidade, segurança pública, habitação, saneamento, transporte 

e lazer, com equidade de gênero, etnia, orientação sexual, idade e condição de deficiência. 

Parágrafo único – A responsabilidade social na gestão pública estadual caracteriza-

se, ainda, pela transparência e pelo planejamento estratégico das ações e pelo caráter 

educativo da edição dos atos. 

..........................................................................................................................

Art. 4º – O relatório do IMRS terá como um de seus produtos o Mapa da Inclusão Social 

do Estado de Minas Gerais, que constitui um diagnóstico da realidade social do Estado, 

por Município e Macrorregião. 

Parágrafo único – O Mapa da Inclusão Social compreenderá os seguintes aspectos: 

..........................................................................................................................

V – saúde; 

..........................................................................................................................

Art. 13  – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de 

sua publicação. 

(Artigo vetado pelo Governador e mantido pela Assembleia Legislativa em 27/4/2004.) 

Art. 14 – (vetado). 

Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de janeiro de 2004. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado 

LEI Nº 14.968, DE 2004

Origem: 

- Projeto de Lei nº 637/2003, de autoria do Deputado Leonardo Moreira.

LEI Nº 14.968, DE 12 DE JANEIRO DE 2004

Dispõe sobre a política estadual para a promoção 

do uso de sistemas orgânicos de produção vegetal e 

animal e dá outras providências. 

O Povo de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 1º – A política estadual para a promoção do uso de sistemas orgânicos de produção 

vegetal e animal, disciplinada nos termos desta lei, visa à melhoria da qualidade dos produtos 
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agropecuários e agroindustriais, por meio da eliminação do emprego de agrotóxicos e de 

outros insumos artificiais. 

Parágrafo único – A política a que se refere o “caput” deste artigo será exercida pelo 

Estado em articulação com órgãos e entidades da União. 

..........................................................................................................................

Art. 4º – Para a consecução dos objetivos previstos no art. 2º desta lei, incumbe ao Estado: 

I  – divulgar os benefícios e as vantagens econômicas, ambientais e sanitárias da 

produção e do consumo de produtos orgânicos; 

II  – incentivar a produção de produtos orgânicos por meio da criação de programas e 

projetos específicos, da concessão de incentivos fiscais e da abertura de linhas de crédito 

especiais em agentes financeiros e fundos; 

..........................................................................................................................

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário e a Lei nº 14.160, de 4 de janeiro 

de 2002. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2004.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 14.870, DE 2003

Origem: 

- Projeto de Lei nº 8/2003, de autoria do Deputado Leonardo Quintão.

LEI Nº 14.870, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de 

direito privado como Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público – Oscip – e dá outras providências. 

O Povo de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono 

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O Estado poderá qualificar pessoa jurídica de direito privado como Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos desta lei. 

..........................................................................................................................
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Art. 4º – Observados o princípio da universalidade e os requisitos instituídos por esta lei, 

a qualificação como Oscip será conferida à pessoa jurídica cujos objetivos sociais consistam 

na promoção de, pelo menos, uma das seguintes atividades: 

..........................................................................................................................

IV – saúde gratuita; 

..........................................................................................................................

Art. 6º – Não pode qualificar-se como Oscip, ainda que se dedique às atividades descritas 

no art. 4º desta lei: 

..........................................................................................................................

VI  – a entidade ou empresa que comercialize plano de saúde e assemelhados; 

VII  – a instituição hospitalar privada não gratuita e sua mantenedora; 

VIII  – a escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio não gratuitos e sua 

mantenedora; 

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 17.349, de 17/1/2008.) 

..........................................................................................................................

Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 2003. 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado 

LEI Nº 14.868, DE 2003

Origem: 

- Projeto de Lei nº 889/2003, de autoria do Governador Aécio Neves.

LEI Nº 14.868, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 

Público-Privadas. 

(Vide inciso XX do art. 151 da Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011.) 

O Povo de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono 

a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, destinado a disciplinar 

e promover a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública Estadual. 
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Parágrafo único – As parcerias público-privadas de que trata esta lei constituem contratos 

de colaboração entre o Estado e o particular por meio dos quais, nos termos estabelecidos 

em cada caso, o ente privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra, serviço 

ou empreendimento público, bem como da exploração e da gestão das atividades deles 

decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e sendo 

remunerado segundo o seu desempenho na execução das atividades contratadas. 

..........................................................................................................................

Art. 5º – Podem ser objeto de parceria público-privada: 

I – a prestação de serviços públicos; 

..........................................................................................................................

§ 1º – As atividades descritas nos incisos do “caput” deste artigo poderão ser 

desenvolvidas nas seguintes áreas: 

I – educação, saúde e assistência social; 

..........................................................................................................................

Art. 22  – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 23 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 9.444, de 

25 de novembro de 1987, e a Lei nº 10.453, de 22 de janeiro de 1991. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 2003 

AÉCIO NEVES – Governador do Estado 

LEI Nº 14.790, DE 2003

Origem: 

- Projeto de Lei nº 116/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

LEI Nº 14.790, DE 20 DE OUTUBRO DE 2003

Proíbe, em situação de urgência e emergência, a 

exigência de depósito prévio para internamento em 

hospital da rede privada e dá outras providências.

O Povo de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono 

a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica proibida, em situação de urgência e emergência, a exigência de depósito 

prévio de qualquer natureza para internamento de doente em hospital da rede privada.

Art. 2º – Na hipótese de descumprimento do disposto no art. 1º, o hospital fica 

obrigado a:
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I – devolver o valor depositado, em dobro, ao depositante;

II – pagar, a título de multa, valor equivalente ao estabelecido no inciso I ao Fundo 

Estadual de Defesa do Consumidor.

Parágrafo único – Em caso de reincidência, a multa a que se refere o inciso II deste 

artigo será de oito vezes o valor exigido para fins de depósito prévio.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, aos 20 de outubro de 2003.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 14.582, DE 2003

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.562/2001, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro.

LEI Nº 14.582, DE 17 DE JANEIRO DE 2003

Proíbe a discriminação contra portador do Vírus da 

Imunodeficiência Humana – HIV – e pessoa com 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – Aids– nos 

órgãos e entidades da administração direta e indireta 

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. 1º – É vedada, nos órgãos e entidades da administração direta e indireta de qualquer 

dos Poderes do Estado, a discriminação contra portador do Vírus da Imunodeficiência 

Humana  – HIV – ou pessoa com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – Aids.

Art. 2º – Para efeito desta lei, considera-se discriminação contra portador do vírus HIV 

ou pessoa com Aids:

I – solicitar exame para a detecção do vírus HIV ou da Aids para inscrição em concurso 

ou seleção para ingresso no serviço público estadual;

..........................................................................................................................

VI – recusar ou retardar o atendimento, a realização de exame ou qualquer procedimento 

médico de portador do vírus HIV ou de pessoa com Aids, em razão dessa condição;

..........................................................................................................................
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Art. 3º – Todos os prontuários e os exames de servidor são de uso exclusivo do serviço 

de saúde, cabendo ao responsável técnico pelo setor garantir sua guarda e sigilo.

Parágrafo único – O médico ou integrante da equipe de saúde que quebrar o sigilo 

profissional, tornando pública, direta ou indiretamente, por qualquer meio, mesmo que 

por intermédio de códigos, a suspeita ou a confirmação do diagnóstico de Aids ou de 

contaminação pelo vírus HIV, ficará sujeito às penalidades previstas no Código de Ética e 

nas resoluções dos respectivos conselhos regionais, além do previsto nesta lei.

Art. 4º – A solicitação de exame relacionado com a detecção do vírus HIV ou da Aids será 

precedida de esclarecimento sobre seu tipo e finalidade, sendo obrigatório o consentimento 

expresso do servidor para sua realização.

Art. 5º – O médico do trabalho da empresa médica contratada ou o membro da equipe 

de saúde do órgão ou entidade onde estiver lotado o servidor portador do vírus HIV ou 

com AIDS promoverá, com base em critérios clínicos e epidemiológicos, ações destinadas a 

adequar as funções do servidor a suas eventuais condições de saúde, podendo determinar 

mudança de atividade, função ou setor, com vistas a evitar sua segregação.

..........................................................................................................................

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de janeiro de 2003.

AÉCIO NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 14.567, DE 2003

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.434/2001, de autoria do Deputado Doutor Viana.

Nota:

- Toda criança nascida em território nacional tem o direito à triagem neonatal – Teste 
do Pezinho –, nos termos da Portaria nº 822, de 6/6/2001, do Ministério da Saúde. 
O Programa Nacional de Triagem Neonatal, instituído pela referida portaria, ampliou 
a gama de patologias triadas no recém-nascido: fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, hemoglobinopatias e fibrose cística. Não há, contudo, previsão de 
classificação do grupo sanguíneo e do fator Rh na norma federal.

LEI Nº 14.567, DE 9 DE JANEIRO DE 2003

Autoriza o Poder Executivo a classificar o grupo 

sanguíneo e o fator Rh juntamente com o “exame 

do pezinho” e dá outras providências.
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O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:

(Vide Lei nº 15.889, de 29/11/2005.)

Art. 1° – O Estado oferecerá gratuitamente a realização do exame para determinação 

do fator Rh e do grupo sanguíneo de recém-nascidos e fornecerá documento com os 

dados obtidos no exame.

Parágrafo único – A coleta do sangue para a realização do exame a que se refere 

o “caput” será efetuada simultaneamente à do material para a realização da triagem 

metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito – “exame 

do pezinho”–, de que trata a Lei n° 11.619, de 4 de outubro de 1994, e para diagnóstico 

da deficiência de alfa-1-antitripsina, conforme a Lei n° 12.504, de 30 de maio de 1997.

(Vide Lei nº 15.394, de 6/10/2004.)

Art. 2° – O Poder Executivo divulgará informações sobre a importância, a forma e os 

locais de realização do exame de que trata esta lei.

Art. 3° – Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, 

para compor a estrutura da Diretoria Regional de Saúde a que se refere o art. 2° da Lei n° 

14.443, de 18 de novembro de 2002, os seguintes cargos em comissão:

I – um cargo de Diretor I, código MG-06, de recrutamento amplo, com carga horária 

de oito horas diárias;

II – oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde, código AS-43, de recrutamento 

amplo, com carga horária de oito horas diárias;

III – cinco cargos de Assessor I, código AS-01, de recrutamento amplo, com carga 

horária de seis horas diárias;

IV – dez cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, sendo oito de recrutamento 

amplo e dois de recrutamento limitado, com carga horária de seis horas diárias;

V – nove cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, sendo sete de recrutamento amplo 

e dois de recrutamento limitado, com carga horária de seis horas diárias.

Art. 4° – O inciso II do art. 5° e o inciso II do art. 6° da Lei n° 14.361, de 19 de julho 

de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° – (...)

II – oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde, código MG-43, símbolo AS-43, 

de recrutamento amplo, com carga horária de oito horas diárias;

(...)

Art. 6° – (...)

II – oito cargos de Assistente de Atividade de Saúde, código MG-43, símbolo AS-43, 

de recrutamento amplo, com carga horária de oito horas diárias;”.

Art. 5° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias 

contados da data de sua publicação.
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Art. 6° – As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de janeiro de 2003.

DEPUTADO ANTÔNIO JÚLIO – Presidente da ALMG

LEI Nº 14.533, DE 2002

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.634/2001, de autoria do Deputado José Milton.

Nota: 

- A Norma Operacional de Assistência à Saúde – Noas 01/02 –, aprovada pela 
Portaria nº 373, de 27/2/2002, do Ministério da Saúde, determina que o controle 
do diabetes melittus, por meio do acompanhamento ambulatorial e domiciliar, da 
educação terapêutica em diabetes, do fornecimento de medicamentos e curativos, 
está entre as responsabilidades e ações estratégicas mínimas a serem prestadas pelo 
Município na atenção básica. Há também a Lei Federal nº 11.347, de 27/9/2006, que 
dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua 
aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes inscritos 
em programas de educação para diabéticos. O Programa Saúde na Escola – PSE –, 
instituído pelo Decreto Federal nº 6.286, de 5/12/2007, tem o objetivo de prevenir 
e promover a saúde dos escolares, por meio de avaliações do estado nutricional, 
incidência precoce de hipertensão e diabetes, entre outros.

LEI Nº 14.533, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

Institui política estadual de prevenção do diabetes e 

de assistência integral à saúde da pessoa portadora 

da doença.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O poder público adotará política de prevenção do diabetes e de assistência 

integral à pessoa portadora da doença, em qualquer de suas formas, incluído o tratamento 

dos problemas de saúde com ela relacionados.

Art. 2º – São diretrizes da política a que se refere o artigo 1º:
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I – a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização e a participação 

da sociedade na definição e no controle das ações e dos serviços de saúde, nos termos da 

Constituição Federal, da Constituição Estadual, do Código de Saúde do Estado de Minas 

Gerais e das leis reguladoras;

II – a ênfase nas ações coletivas e preventivas, na promoção da saúde e da qualidade 

de vida, na multidisciplinaridade e no trabalho intersetorial em equipe;

III – o desenvolvimento de instrumentos de informação, análise, avaliação e controle 

por parte dos serviços de saúde, abertos à participação da sociedade;

IV – o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para o enfrentamento 

e o controle do diabetes, dos problemas com ele relacionados e de seus determinantes, 

assim como à formação permanente dos trabalhadores da rede de serviços de saúde;

V – o direito às medicações, aos instrumentos e aos materiais de auto-aplicação e 

autocontrole, visando a garantir a maior autonomia possível por parte do usuário.

Art. 3º – Esta lei será regulamentada pelo poder Executivo no prazo de noventa dias 

contado da data de publicação desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 2002.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 14.508, DE 2002

Origem:

- Projeto de Lei nº 1.220/2000, de autoria do Deputado Paulo Piau.

Nota: 

- A Lei Federal nº 6.938, de 31/8/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 
Ambiente, estabelece a obrigatoriedade de realização de licenciamento ambiental, 
feito por órgãos estaduais e federais, nos casos de construção, instalação e ampliação 
de atividade que use recursos ambientais e que seja potencialmente poluidora 
ou degradadora. A Resolução nº 01, de 23/1/86, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – Conama –, estabelece as responsabilidades, os critérios básicos e as 
diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 
como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Além dela, a 
Resolução nº 237, de 19/12/97, do mesmo órgão, dispõe sobre os procedimentos 
e critérios utilizados no licenciamento ambiental.
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LEI Nº 14.508, de 20 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

estabelecimentos situados às margens de rodovia 

no Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°– A instalação, às margens de rodovia no Estado, de posto de gasolina, oficina 

mecânica, borracharia, acampamento de construtora, ponto de parada de ônibus intermunicipal 

ou interestadual, garagem de empresa transportadora de carga ou de passageiros, restaurante, 

motel, lanchonete ou outro estabelecimento que possa gerar esgoto, resíduo sólido, óleo ou 

graxa depende de licenciamento do órgão de controle ambiental competente.

Parágrafo único – O estabelecimento de pequeno porte e baixo potencial poluidor 

poderá ser dispensado do licenciamento de que trata o “caput”, conforme dispuser o 

Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam.

Art. 2° – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1° existentes na data de publicação 

desta lei submeter-se-ão a licenciamento corretivo, nos termos da legislação aplicável, no 

prazo de cento e oitenta dias contados da data da regulamentação desta lei.

Art. 3° – A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades previstas 

na legislação ambiental.

Art. 4° – Esta lei será regulamentada no prazo de 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 em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2002.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 14.501, DE 2002

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.528/2001, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio.

Nota: 

- No âmbito do SUS existe o Programa Nacional de Triagem Neonatal, instituído 
pela Portaria GM nº 822, de 6/6/2001, do Ministério da Saúde, que prevê que 
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os Estados devem organizar suas redes de triagem neonatal, integradas, entre 
outras coisas, por serviços de referência em triagem neonatal, acompanhamento 
e tratamento dos casos identificados em algumas doenças congênitas, inclusive 
fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Esse processo de triagem envolve várias 
etapas, como a realização do exame laboratorial, a busca ativa dos casos suspeitos, 
a confirmação diagnóstica e o tratamento e o acompanhamento multidisciplinar 
especializado dos pacientes.

LEI Nº 14.501, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre o tratamento dos casos de hipotireoidismo 

congênito e de fenilcetonúria, identificados conforme 

o disposto na Lei nº 11.619, de 4 de outubro de 1994, 

e dá outras providências.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:

Art. 1° – O acompanhamento e o tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito 

e de fenilcetonúria, identificados conforme o disposto na Lei n° 11.619, de 4 de outubro 

de 1994, ficarão a cargo da Secretaria de Estado da Saúde.

Parágrafo único – O tratamento a que se refere o “caput” deste artigo incluirá o 

fornecimento de medicamentos e, nos casos comprovados de fenilcetonúria, de substitutos 

protéicos, durante a vida do portador da doença ou enquanto necessário.

Art. 2° – A instituição pertencente à rede hospitalar e ambulatorial do Estado, conveniada 

ou não, pública ou privada, realizados os exames previstos no inciso III do art. 10 da Lei 

Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, notificará à Secretaria de Estado da Saúde a 

ocorrência de casos de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria.

Art. 3° – A Secretaria de Estado da Saúde celebrará convênio com os Municípios e 

com os laboratórios especializados, para acompanhamento e tratamento continuado do 

hipotireoidismo congênito e da fenilcetonúria e para a capacitação de recursos humanos 

necessários ao desenvolvimento dessas atividades.

Art. 4° – Ficam criadas, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, as seguintes 

Diretorias Regionais de Saúde: 

I – uma com sede no Município de Januária;

II – uma com sede no Município de Iturama;

III – uma com sede no Município de Viçosa;

IV – uma com sede no Município de Três Pontas;

V – uma com sede no Município de Carangola;

VI – uma com sede no Município de Curvelo.
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Parágrafo único – A descrição, a competência e a área de jurisdição das unidades 

administrativas a que se refere o “caput” serão estabelecidas por decreto.

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

Art. 6° – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2002.

DEPUTADO ANTÔNIO JÚLIO – Presidente da ALMG

LEI Nº 14.489, DE 2002

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.950/2002, de autoria do Deputado Eduardo Brandão.

Nota:

- A inclusão dos temas “educação alimentar e nutricional” e “desenvolvimento de 
práticas saudáveis de vida” nos currículos das escolas é uma das diretrizes da Lei 
Federal nº 11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar, em âmbito nacional. A lei enumera ainda, entre suas diretrizes, o emprego 
da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, 
seguros e respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria 
do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de 
saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. A Resolução SEE nº 
1.511, de 26/2/2010, da Secretaria de Estado de Educação, orienta a aplicação do 
disposto no art. 3º-A da Lei nº 15.072, de 2004, nas escolas do Sistema Estadual 
de Educação. No âmbito da saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
Anvisa – é o órgão responsável pela regulação que estabelece as informações que 
os rótulos dos alimentos devem conter, como a declaração de valor energético e 
nutrientes e a declaração de propriedades nutricionais. Por meio da Resolução RDC 
nº 360, de 2003, que contém o regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de 
alimentos embalados, o referido órgão tornou obrigatória a rotulagem nutricional 
para todos os alimentos e bebidas embalados, com exceção de bebidas alcoólicas; 
especiarias; águas minerais naturais e as demais águas envasadas para consumo 
humano; vinagres; sal; alimentos preparados e embalados em restaurantes e 
estabelecimentos comerciais, prontos para o consumo; frutas, vegetais e carnes 
“in natura”, entre outros. 

LEI Nº 14.489, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre o acesso a informações sobre a merenda 

escolar. 
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(Vide Lei nº 15.072, de 5/4/2004.) 

(Vide Lei nº 16.297, de 1º/8/2006.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° – Fica assegurado à comunidade escolar o acesso a informações sobre a prestação 

de contas dos recursos públicos destinados à merenda escolar, bem como sobre a data de 

fabricação, a validade e o valor nutricional dos produtos utilizados. 

Parágrafo único  – O Conselho de Alimentação Escolar poderá definir outras informações 

a serem divulgadas. 

..........................................................................................................................

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

Art. 6° – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 09 de dezembro de 2002. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 14.443, DE 2002

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.229/2000, de autoria do Deputado Agostinho Silveira.

Nota:

- A Portaria nº 1.569, de 28/6/2007, do Ministério da Saúde, institui diretrizes para 
a atenção à saúde, com vistas à prevenção da obesidade e à assistência ao portador 
de obesidade, a serem implantadas em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão. A Lei Federal nº 11.721, de 23/6/2008, 
institui o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade.

LEI Nº 14.443, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2002

Autoriza o Poder Executivo a implantar, na rede 

pública hospitalar e ambulatorial do Estado, programa 

de prevenção e tratamento da obesidade e das 

doenças dela decorrentes e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a implantar, na rede pública hospitalar e 

ambulatorial do Estado, programa de prevenção e tratamento da obesidade e das doenças 

dela decorrentes, o qual incluirá a orientação nutricional.

Parágrafo único  – Para implantação do programa, poderá o Poder Executivo designar 

ambulatórios específicos, dotados dos recursos materiais e humanos necessários a seu 

funcionamento.

Art. 2º – Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, uma Diretoria 

Regional de Saúde, com sede na cidade de Lavras.

Parágrafo único – A descrição, a competência e a área de jurisdição da unidade 

administrativa de que trata o “caput” serão estabelecidas em decreto.

(Vide art. 3º da Lei nº 14.567, de 9/1/2003.)

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de novembro de 2002.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 14.361, DE 2002

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.759/2001, de autoria do Governador Itamar Franco.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 9.939, de 3/8/89.

LEI Nº 14.361, DE 19 DE JULHO DE 2002

Concede a servidores administrativos da Secretaria 

de Estado da Saúde o Adicional da Gestão SUS 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. 4º – Ficam criadas, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde: 
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I – uma Diretoria Regional de Saúde com sede no Município de Pará de Minas; 

II – uma Diretoria Regional de Saúde com sede no Município de Pirapora. 

Parágrafo único  – A descrição, a competência e a área de jurisdição das unidades 

administrativas de que trata o “caput” deste artigo serão estabelecidas em decreto. 

..........................................................................................................................

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de julho de 2002. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 14.312, DE 2002

Origem: 

- Projeto de Lei nº 801/2000, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Nota:

- O “teste do ouvidinho” é garantido também pela Lei Federal nº 12.303, de 
2/8/2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame denominado 
Emissões Otoacústicas Evocadas.

LEI Nº 14.312, DE 19 DE JUNHO DE 2002

Dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede 

pública estadual, do exame de emissões evocadas 

otoacústicas e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

(Vide Lei nº 15.889, de 29/11/2005.)

(Vide incisos V e VI do art. 3º e art. 5º da Lei nº 16.280, de 20/7/2006.)

Art. 1° – Os hospitais da rede pública do Estado realizarão, gratuitamente, no prazo 

máximo de trinta dias após o parto, o exame de emissões evocadas otoacústicas – teste 

do ouvidinho –, nas crianças nascidas em suas dependências, encaminhando-as, caso 

necessário, para o tratamento médico adequado.

§ 1º – O exame a que se refere o “caput” poderá ser realizado por instituição pública 

ou privada, mediante convênio ou contrato celebrado pelo Poder Executivo, observada a 

seguinte ordem de preferência:

I – entidade pública;
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II – entidade filantrópica;

III – demais instituições privadas.

§ 2º – O exame a que se refere o “caput” será realizado por médico otorrinolaringologista 

ou fonoaudiólogo.

(Vide Lei nº 14.501, de 18/12/2002.)

(Vide Lei nº 15.394, de 6/10/2004.)

§ 3º – A rede pública hospitalar poderá ser incentivada a optar pelo procedimento que 

utiliza a técnica de análise do DNA. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 8º da Lei nº 16.280, de 20/7/2006.)

Art. 2° – As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria.

Art. 3º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de cento e oitenta 

dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de junho de 2002.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 14.183, DE 2002

Origem: 

- Projeto de Lei nº 646/1999, de autoria do Deputado Eduardo Brandão.

LEI Nº 14.183, DE 30 DE JANEIRO DE 2002

Torna obrigatória a afixação, em hospital e clínica, 

de cartaz com informações sobre os procedimentos 

a serem adotados em caso de óbito de paciente. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – É obrigatória a afixação, em local visível, na portaria de hospital e de clínica, 

de cartaz com informações sobre os procedimentos a serem adotados pelo familiar ou 

responsável em caso de óbito de paciente. 

Parágrafo único – O cartaz a que se refere o “caput” deste artigo será confeccionado 

e distribuído pela Administração Pública e trará informações detalhadas sobre a liberação 
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e o traslado do corpo, o serviço gratuito de sepultamento, os procedimentos notariais 

necessários à obtenção da certidão de óbito, bem como os endereços e os horários de 

funcionamento dos cartórios de registro civil competentes. 

(Vide Lei nº 15.758, de 4/10/2005.) 

Art. 2º – Os hospitais e clínicas que descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes 

penalidades: 

I – advertência, na primeira ocorrência; 

II – multa, no valor de R$1.000,00(hum mil reais), com correção monetária pelo índice 

oficial, na segunda ocorrência; 

III – multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas ocorrências subsequentes. 

Art. 3º – As despesas decorrentes da execução desta lei serão incluídas no orçamento 

anual. 

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados 

de sua publicação. 

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de janeiro de 2002. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 14.172, DE 2002

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.478/2001, de autoria do Deputado Ambrósio Pinto.

LEI Nº 14.172, DE 15 DE JANEIRO DE 2002

Cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica criado o Índice Mineiro de Responsabilidade Social  – IMRS  –, que tem 

por objetivo a divulgação periódica do perfil de desempenho dos Municípios do Estado 

nas áreas sociais. 
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Art. 2º – O IMRS será elaborado pela Fundação João Pinheiro, a partir de dados 

fornecidos pelos Municípios, por órgãos e entidades da Administração direta e indireta do 

Estado e por instituições públicas federais. 

..........................................................................................................................

§ 5º – Para a elaboração do IMRS serão consideradas as dimensões de assistência 

social, educação, saúde, emprego, segurança alimentar, segurança pública, habitação, 

saneamento, transporte, lazer e renda, segundo as variáveis de gênero, etnia, orientação 

sexual, idade e condição de deficiência. 

§ 6º – As dimensões a que se refere o § 5º deste artigo serão consideradas, ainda, 

segundo as variáveis de esforço de gestão governamental e participação popular. 

(Artigo com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 15.011, de 15/1/2004.) 

..........................................................................................................................

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de janeiro de 2002. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 14.133, DE 2001

Origem: 

- Projeto de Lei nº 47/1999, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Nota:

- No âmbito federal há a Política Nacional de Medicamentos, instituída em 1998 por 
meio da Portaria nº 3.916, do Ministério da Saúde, que aponta as linhas estratégicas 
de atuação a serem seguidas na condução da matéria. Atualmente, a assistência 
farmacêutica é organizada em três componentes no Sistema Único de Saúde: o da 
assistência farmacêutica básica, o especializado e o dos medicamentos estratégicos.

LEI Nº 14.133, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001

Dispõe sobre a Política Estadual de Medicamentos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sancionoa seguinte Lei:

Art. 1º – A Política Estadual de Medicamentos tem por objetivo garantir a segurança, 

a eficácia e a qualidade dos medicamentos produzidos ou adquiridos pelo Estado, 



240

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

promover seu uso racional e possibilitar o acesso da população aos medicamentos 

essenciais.

Parágrafo único – A Política Estadual de Medicamentos obedecerá ao estabelecido nesta 

lei, sem prejuízo do disposto em outras disposições normativas vigentes.

(Vide Lei nº 15.689, de 20/7/2005.)

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, considera-se assistência farmacêutica o conjunto de 

atividades destinadas a apoiar as ações de saúde e de vigilância sanitária e epidemiológica 

relacionadas com os processos de seleção, produção, aquisição, armazenamento, distribuição, 

prescrição e dispensação de medicamentos, bem como com o acompanhamento do uso 

destes e o controle de sua qualidade.

Art. 3º – Na implementação da Política Estadual de Medicamentos, serão observadas 

as seguintes diretrizes:

I – prioridade para o atendimento das nosologias prevalentes e de grande impacto 

epidemiológico;

II – utilização prioritária da capacidade instalada dos laboratórios oficiais para a produção 

de medicamentos, com vistas ao suprimento das necessidades do Estado;

III – programação da aquisição e da produção de medicamentos conforme as 

necessidades definidas nos Planos Estadual e Municipais de Assistência Farmacêutica;

IV – incentivo à produção e à aquisição de medicamentos genéricos;

(Vide art. 1º da Lei nº 15.689, de 20/7/2005.)

V – integração entre universidades, instituições de pesquisa e empresas públicas 

ou privadas do setor produtivo com o objetivo de promover o desenvolvimento e o 

aprimoramento das tecnologias de produção farmacêutica e das metodologias analíticas 

de controle da qualidade;

VI – aproveitamento do potencial terapêutico da flora e da fauna nacionais.

Art. 4º  – Para a implementação da Política Estadual de Medicamentos, cabe ao Estado:

I – coordenar e executar a assistência farmacêutica, por meio da Coordenação de 

Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde;

II – coordenar o processo de articulação dos diversos setores públicos e privados 

envolvidos;

III – coordenar e monitorar a ação das instituições responsáveis pela implementação, 

no Estado, dos sistemas nacionais básicos para a política de medicamentos;

IV – elaborar o Plano Estadual de Assistência Farmacêutica;

V – desenvolver, coordenar e implementar o sistema estadual de farmacovigilância;

VI – apoiar, por meio das instituições de fomento à pesquisa, iniciativas de 

desenvolvimento tecnológico na área de produção de medicamentos e farmacoquímicos;

VII – prestar assistência técnica aos Municípios na elaboração dos Planos Municipais de 

Assistência Farmacêutica e nos processos de aquisição de medicamentos essenciais, por 

intermédio das Diretorias Regionais de Saúde e dos setores afins;
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VIII – criar as condições necessárias para que a compra de insumos e medicamentos no 

Estado seja processada mediante sistema de registro de preços, nos termos da legislação 

federal;

IX – implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade e criar 

condições favoráveis à efetiva fiscalização e ao controle da matéria-prima, da produção, 

do transporte, da distribuição, da comercialização e do uso de medicamentos;

X – promover o uso racional de medicamentos pela comunidade, pelos prescritores e 

pelos dispensadores;

XI – adquirir, preferencialmente, medicamento genérico para seus estoques e adotar 

a Denominação Comum Brasileira  – DCB  – ou, na falta desta, a Denominação Comum 

Internacional  – DCI – na prescrição médica e odontológica feita no âmbito estadual do 

Sistema Único de Saúde – SUS -;

(Vide art. 1º da Lei nº 15.689, de 20/7/2005.)

(Vide inciso IX da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

XII – desenvolver a estrutura dos laboratórios e das instituições de ensino e pesquisa do 

Estado que atuam no setor, com o objetivo de realizar estudos epidemiológicos, otimizar 

o controle da qualidade dos medicamentos adquiridos ou produzidos e monitorar sua 

utilização;

XIII – criar linhas de pesquisa próprias ou em parceria com universidades, instituições ou 

empresas públicas ou privadas do setor produtivo para o desenvolvimento de tecnologia 

de produção de fármacos;

XIV – apoiar pesquisa que vise ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora 

e da fauna nacionais, com ênfase na certificação de suas propriedades medicamentosas;

XV – incentivar o estudo e a utilização de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos 

e de outras alternativas farmacoterapêuticas e monitorar a qualidade desses produtos;

XVI – promover e apoiar, por meio de cooperação técnica com centros especializados, 

a formação dos recursos humanos necessários à prestação da assistência farmacêutica.

Art. 5º – O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica, a ser elaborado pela Secretaria 

de Estado da Saúde e encaminhado anualmente, até o dia 30 de outubro, ao Ministério 

da Saúde, será submetido à aprovação do Conselho Estadual de Saúde – CESMG – e da 

Comissão Intergestores Bipartite – CIBMG.

§ 1º – Na elaboração do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica, que será implantado 

conforme o princípio de descentralização de gestão, serão considerados:

I – o diagnóstico da situação da saúde no Estado;

II – as atividades de assistência farmacêutica no Estado;

III – a rede de serviços existentes, em vista do nível de complexidade de atendimento 

definido pelo SUS;

IV – as condições necessárias ao cumprimento das práticas de assistência farmacêutica;

V – os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

VI – a articulação com os Municípios para a adequada prestação da assistência 

farmacêutica.

§ 2º – O Plano Estadual de Assistência Farmacêutica preverá, entre outras ações:
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I – a definição dos medicamentos a serem incluídos na Relação Estadual de Medicamentos;

II – a atualização periódica da Relação Estadual de Medicamentos, com base na 

Relação Nacional de Medicamentos – Rename –, na relação de medicamentos essenciais 

da Organização Mundial de Saúde – OMS – e no perfil epidemiológico do Estado;

III – a capacitação e o aperfeiçoamento permanente dos recursos humanos envolvidos 

na sua operacionalização;

IV – a definição da alocação dos recursos financeiros destinados à sua implementação;

V – a definição da alocação dos recursos financeiros dos Municípios, de acordo com 

os diferentes estágios de implementação do SUS;

VI – a elaboração de seu relatório de gestão.

§ 3º – A execução do Plano a que se refere o “caput” deste artigo será acompanhada 

por comissão consultiva permanente, na forma definida em decreto, composta por 

representantes das seguintes área e instituições:

I – Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Assistência à Saúde e Assistência 

Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde;

II – Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde;

III – Conselhos Regionais de Medicina, de Farmácia e de Odontologia;

IV – Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

V – Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais;

VI – Associações de Farmacêuticos e de Médicos de Minas Gerais;

VII – Ministério Público;

VIII – Conselho Estadual de Saúde – CESMG.

§ 4º – A execução do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica será fiscalizada por 

meio de um relatório de gestão apresentado ao CESMG.

Art. 6º – Ao dispor sobre a relação de medicamentos que podem ser comercializados 

no Estado, em posto de medicamento conceituado no inciso XIII do art. 4º da Lei Federal 

nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, a autoridade sanitária estadual não poderá impedir 

a venda, se receitado por médico, de medicamento industrializado, em sua embalagem 

original exceto psicotrópicos.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto neste artigo, o posto de 

medicamentos guardará cópia da receita médica, pelo prazo mínimo de um ano, para 

exibi-la aos órgãos de fiscalização.

Art. 7º – A execução da Política Estadual de Medicamentos será acompanhada e avaliada 

periodicamente, com o objetivo de: 

I – conhecer a sua repercussão sobre os indicadores de saúde da população;

II – verificar o resultado dos programas, dos projetos e das atividades que irão 

operacionalizá-la;

III  – levantar indicadores epidemiológicos que possam fundamentar o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática da assistência 

farmacêutica no Estado.
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Parágrafo único – A metodologia a ser adotada para o acompanhamento e a avaliação de 

que trata este artigo será definida pelas áreas competentes da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 8º  – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à custa de:

I – recursos orçamentários dos órgãos responsáveis pela execução da Política Estadual 

de Medicamentos;

II – doações e legados;

III – recursos provenientes de outras fontes.

Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro de 2001.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 14.132, DE 2001

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.175/2001, de autoria do Deputado João Batista de Oliveira.

Nota:

- Os recursos financeiros para a alimentação escolar são transferidos pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – à conta do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – Pnae –, que tem regulamentação própria. Segundo os 
arts. 14 e 15 da Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009, que dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Pnae, os 
cardápios deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável pelas ações de 
alimentação escolar a cargo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com 
a utilização de gêneros alimentícios básicos.

LEI Nº 14.132, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001

Obriga a inclusão do café na merenda escolar e 

determina a promoção institucional do produto. 

(Vide Lei nº 14.489, de 9/12/2002.) 

(Vide Lei nº 15.072, de 5/4/2004.) 

(Vide Lei nº 16.297, de 1º/8/2006.) 
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – É obrigatória a inclusão do café na merenda escolar das unidades da rede 

estadual de ensino. 

Parágrafo único – Para a aquisição do café, devem-se adotar parâmetros mínimos de 

qualidade do produto, em conformidade com as instruções expedidas pelo órgão estadual 

competente. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 15.890, de 5/12/2005.) 

Art. 2º – A publicidade institucional da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento promoverá o café mineiro, devendo-se exaltar a qualidade das variedades 

produzidas no Estado. 

(Vide Lei nº 14.580, de 17/1/2003.) 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2001. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 14.129, DE 2001

Origem:

- Projeto de Lei nº 1.305/2000, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.

Nota:

- A Deliberação Normativa nº 118, de 27/6/2008, editada pelo Conselho de Política 
Ambiental – Copam –, estabelece as diretrizes para a adequação da disposição final 
de resíduos sólidos urbanos no Estado.

LEI Nº 14.129, de 19 DE DEZEMBRO DE 2001

Estabelece condição para a implantação de unidades 

de disposição final e de tratamento de resíduos sólidos 

urbanos.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º – Na implantação de unidade de disposição final ou de tratamento de resíduos 

sólidos urbanos nas proximidades de zona residencial, de corpos d’água e de espaços 

territoriais e seus componentes especialmente protegidos, sem prejuízo da legislação em 

vigor e com base em estudo prévio dos órgãos seccionais de apoio da Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, será observado o disposto 

em ato normativo do Conselho Estadual de Política Ambiental Copam, em especial no que 

diz respeito à distância mínima a ser respeitada.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2001.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 14.088, DE 2001

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.137/2000, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Nota:

- Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 42.904, de 19/9/2002. O Programa 
Estadual de Triagem Neonatal – PETN – foi implantado em Minas Gerais por meio 
das Resoluções nº 789, de 22/9/93, e nº 982, de 11/3/94, da Secretaria de Estado 
de Saúde. Em 2001, por meio da Portaria nº 822, o Ministério da Saúde lançou o 
Programa Nacional de Triagem Neonatal, com o objetivo, entre outros, de ampliar 
a triagem neonatal já existente, implantar a detecção precoce de outras doenças 
congênitas como as doenças falciformes e a fibrose cística e ampliar a cobertura 
populacional para 100% dos nascidos vivos.

LEI Nº 14.088, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

Dispõe sobre a prestação de aconselhamento genético 

e assistência médica integral aos portadores de traço 

e de anemia falciformes 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. 1º – O Estado promoverá, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS –, a prestação 

de aconselhamento genético e assistência médica integral aos portadores de traço e de 

anemia falciformes.



246

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Art. 2º – O Estado assegurará, prioritariamente, no cumprimento do disposto nesta lei:

I – o exame diagnóstico de hemoglobinopatias, prioritariamente para as crianças recém-

nascidas, nas unidades da rede hospitalar e ambulatorial pública estadual e nas unidades privadas 

conveniadas com o Estado, como parte do procedimento técnico de atendimento e assistência;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 15.296, de 5/8/2004.)

(Vide Lei nº 15.438, de 11/1/2005.)

II – a cobertura vacinal completa definida por especialistas a todos os portadores de 

traço falciforme e da síndrome da anemia falciforme, incluindo as vacinas que não constem 

na programação oficial;

III – o fornecimento de medicação necessária ao tratamento da síndrome, conforme 

os padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS –;

IV – o aconselhamento genético, baseado em informações técnicas e exames laboratoriais, 

aos pais e aos parceiros dos portadores da síndrome com maior probabilidade de risco;

V – a orientação sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar a casais em 

condições de risco;

VI – a divulgação, em programas de aconselhamento pré-natal e pré-nupcial, de 

informação sobre aos possíveis riscos e agravos da anemia falciforme;

VII – o atendimento especializado durante o acompanhamento pré-natal da gestante 

portadora da síndrome e a garantia de assistência no parto;

VIII – o tratamento integral da gestante que venha a sofrer aborto incompleto em 

decorrência da doença.

Art. 3º – O Estado promoverá campanhas educativas que visem à prevenção da síndrome 

da anemia falciforme.

§ 1º – Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Estado promoverá seminários, 

cursos e treinamentos com vistas à capacitação técnica dos profissionais de saúde, em 

especial pediatras, obstetras, clínicos gerais, ginecologistas, hematologistas, psicólogos, 

assistentes sociais, fisioterapeutas, enfermeiros e odontólogos, de modo a assegurar o 

atendimento integral do portador de traço falciforme.

§ 2º – O Estado elaborará, para o cumprimento do disposto neste artigo, manuais 

técnicos para os profissionais da rede pública estadual de saúde e de educação, bem como 

manuais informativos para a população.

Art. 3º-A – Fica instituído o dia 20 de março como dia estadual de conscientização 

sobre a síndrome da anemia falciforme.

(Artigo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 16.193,de 23/6/2006.)

Art. 4º – O Estado assegurará a capacitação técnica dos recursos humanos da rede de 

assistência à saúde para o atendimento integral do portador de doença falciforme.

Art. 5º – O Estado desenvolverá sistema de informação para subsidiar as atividades de 

controle epidemiológico da rede pública de saúde.

Parágrafo único  – O sistema de informação de que trata este artigo incluirá o quesito 

de identificação racial, para possibilitar o acompanhamento das pessoas que apresentarem 

traço ou anemia falciformes.
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Art. 6º – Os estabelecimentos hospitalares e ambulatoriais das redes pública e privada 

conveniada que realizem exame diagnóstico de hemoglobinopatias encaminharão ao 

órgão controlador da saúde pública os dados relativos aos casos de anemia falciforme 

diagnosticados.

Art. 7º – O Estado firmará convênio específico com a rede hospitalar e ambulatorial 

privada para o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 8º – O Estado promoverá intercâmbio e convênios com universidades, hospitais 

universitários e hemocentros, visando ao desenvolvimento de pesquisas sobre o traço e a 

anemia falciformes.

Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias contados 

da data de sua publicação. 

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 06 de dezembro de 2001.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.964, DE 2001

Origem: 

- Projeto de Lei nº 607/1999, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Nota:

- Em 2004, foi lançado o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 
Neonatal, que conta com a adesão das 27 unidades federadas. O Ministério da Saúde, 
por meio da Rede Amamenta Brasil, também presta apoio à prática do aleitamento 
materno na atenção básica, ofertada em todos os Municípios. O objetivo dessa 
estratégia é aumentar o índice de aleitamento materno no País. Para se integrar à 
rede, a unidade básica de saúde deve cumprir alguns critérios e obter a certificação.

LEI Nº 13.964, DE 27 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre a concessão de incentivo ao Município 

que implantar programa de aleitamento materno.

(Vide Lei nº 18.796, de 1º/4/2010.)
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – O Estado concederá incentivos especiais ao Município que criar e implementar 

programa de aleitamento materno, nos termos desta lei.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais:

I  – o apoio financeiro oficial, por meio da concessão de financiamento destinado à 

promoção da saúde;

II  – a priorização na prestação de serviços oficiais de cooperação técnica pelos órgãos 

competentes.

Art. 3º – O programa a que se refere o art. 1º promoverá, entre outras, as seguintes ações:

I – manter equipes de estímulo ao aleitamento materno em salas de espera de 

maternidades, berçários, ambulatórios e UTIs de neonatologia, hospitais pediátricos e 

locais onde se realizem exames pré-natais, para prestar orientação a mães e gestantes;

II – oferecer treinamento e reciclagem aos profissionais de saúde para atuarem no 

programa;

III – visitar residências onde haja lactentes, para prestar orientação às mães quanto ao 

manejo da amamentação e aos eventuais problemas fisioterápicos relacionados com o 

ato de amamentar;

IV – editar norma municipal que integre a amamentação na vida produtiva da servidora 

do Município;

V – criar condições para que mães e bebês permaneçam juntos vinte e quatro horas 

por dia, nas maternidades gerenciadas pelo poder público municipal;

VI – criar grupos de apoio à amamentação, para os quais as mães possam ser 

encaminhadas logo após a alta na maternidade;

VII – fortalecer e coordenar as atividades de estímulo ao aleitamento materno já 

implementadas no Município;

VIII – criar e manter banco de leite humano no Município;

(Vide Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

IX  – produzir e distribuir material educativo, com vistas a promover o aleitamento 

materno.

Art. 4º – Os recursos necessários à implementação do programa de que trata esta lei 

serão previstos na Lei Orçamentária Anual  – LOA.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de julho de 2001.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.953, DE 2001

Origem: 

- Projeto de Lei nº 955/2000, de autoria do Deputado José Milton.

LEI Nº 13.953, DE 20 DE JULHO DE 2001

Torna obrigatória a notificação aos médicos de 

pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS – do 

resultado de exame que comprove a existência de 

doença que acarrete risco de vida para o paciente.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Os laboratórios particulares e os contratados e conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde – SUS – ficam obrigados a notificar aos médicos os resultados 

de exames que indiquem a existência de doenças que possam colocar em risco a vida do 

paciente.

§ 1º – As doenças a que se refere o “caput” deste artigo serão definidas em regulamento.

§ 2º – Os médicos notificados na forma do “caput” deste artigo encarregar-se-ão, 

pelos meios de que dispuserem, de convocar o paciente para informá-lo do diagnóstico e 

do prognóstico de sua doença.

(Vide art. 6º da Lei nº 14.088, de 6/12/2001.)

(Vide art. 2º da Lei nº 14.501, de 18/12/2002.)

(Vide art. 2º da Lei nº 15.679, de 20/7/2005.)

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

Art. 2º – Os laboratórios particulares e os contratados e conveniados integrantes do 

SUS que descumprirem esta lei estão sujeitos às seguintes penalidades:

I – advertência, na primeira ocorrência;

II – multa, no valor de 1000 Ufirs (mil Unidades Fiscais de Referência), na segunda 

ocorrência;

III – multa equivalente ao dobro do valor estipulado no inciso II, nas ocorrências 

subsequentes.

Parágrafo único – Os responsáveis por laboratório do Estado que descumprir esta lei 

sujeitam-se às sanções administrativas previstas na legislação pertinente.
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Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 

contados de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de julho de 2001.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.866, DE 2001

Origem: 

- Projeto de Lei nº 11/1999, de autoria da Deputada Maria José Haueisen.

Nota:

- As LER são atualmente denominadas de distúrbios osteomoleculares relacionados 
ao trabalho – Dort –, nomenclatura que permite o reconhecimento de maior 
variedade de entidades mórbidas.

LEI Nº 13.866, DE 10 DE MAIO DE 2001

Dispõe sobre procedimentos especiais para prevenção 

e detecção de casos de Lesão por Esforço Repetitivo 

– LER.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:

Art. 1º – O Estado adotará procedimentos especiais de vigilância e de fiscalização 

com vistas à prevenção e à detecção de casos de Lesão por Esforço Repetitivo – LER – nos 

trabalhadores.

Art. 2º – Constituem procedimentos especiais de vigilância as ações que proporcionam 

a prevenção e a identificação dos fatores determinantes de LER.

Art. 3º – Os procedimentos especiais de fiscalização destinam- se a verificar a atuação 

dos empregadores no que se refere:

I – ao cumprimento das normas legais pertinentes à prevenção e à detecção dos casos 

de LER;
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II – à divulgação, por meio de cartazes, cartilhas e palestras, de informação aos 

trabalhadores sobre os riscos de se contrair lesão por esforço repetitivo em razão da natureza 

do trabalho desempenhado;

III – à adoção dos procedimentos especiais definidos no Plano de Controle do Ritmo 

de Trabalho.

§ 1º – O Plano de Controle do Ritmo de Trabalho será elaborado pelo empregador, 

juntamente com os empregados, no prazo máximo de um ano contado da publicação 

desta lei, a partir da análise ergonômica da atividade exercida, a qual levará em conta o 

contingente de homens e mulheres envolvidos no processo, a idade de cada um, as tarefas 

desempenhadas, o ritmo e a jornada diária de trabalho.

§ 2º – O Plano a que se refere este artigo será submetido à apreciação dos órgãos 

públicos responsáveis pela saúde do trabalhador, que decidirão, motivadamente, sobre a 

sua aprovação ou rejeição, no prazo de quarenta e oito horas.

§ 3º – Rejeitado o Plano, o empregador terá setenta e duas horas para corrigir as 

irregularidades, ficando sujeito às penalidades previstas no parágrafo único do art. 4º, caso 

não o faça dentro do prazo determinado.

Art. 4º – Constatado o descumprimento de norma ou da medida a que se refere o art. 

3º desta lei, será o infrator notificado para, no prazo de setenta e duas horas, corrigir as 

irregularidades ou apresentar plano detalhado para corrigi-las.

Parágrafo único – Vencido o prazo de setenta e duas horas sem que tenham sido 

tomadas as providências previstas no “caput” deste artigo, o infrator estará sujeito às 

seguintes penalidades:

I – multa diária no valor de 2.000 Ufirs (duas mil Unidades Fiscais de Referência);

II – suspensão temporária das atividades em caso de reincidência ou de risco iminente 

à saúde do trabalhador.

Art. 5º – A suspeita ou a constatação de LER serão comunicadas ao órgão responsável 

pela saúde do trabalhador ou à entidade representativa da classe a que ele pertença.

Art. 6º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de verba 

consignada no orçamento do Estado.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de maio de 2001.

DEPUTADO ANTÔNIO JÚLIO – Presidente da ALMG
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LEI Nº 13.848, DE 2001

Origem:

- Projeto de Lei nº 1.271/2000, de autoria do Governador Itamar Franco.

LEI Nº 13.848, de 19 DE ABRIL DE 2001

Extingue o Fundo de Saneamento Ambiental das 

Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça – Prosam –, o 

Fundo Somma, o Fundo Estadual de Saneamento 

Básico – Fesb – e o Fundo de Desenvolvimento Urbano 

– Fundeurb –, autoriza a capitalização do Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – 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. 1º – Ficam extintos o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões 

Arrudas e Onça – Prosam –, criado pela Lei nº 11.399, de 6 de janeiro de 1994; o Fundo 

Somma, criado pela Lei nº 11.085, de 30 de abril de 1993, alterada pelas Leis nºs 11.727, 

de 30 de dezembro de 1994, e 13.579, de 2 de junho de 2000; o Fundo Estadual de 

Saneamento Básico – Fesb –, instituído pela Lei nº 11.719, de 28 de dezembro de 1994, 

e o Fundo de Desenvolvimento Urbano – Fundeurb –, criado pela Lei nº 11.392, de 6 de 

janeiro de 1994.

Parágrafo único  – O patrimônio dos Fundos extintos na forma do “caput” deste artigo, 

apurado em 28 de fevereiro de 2001, é o constante no anexo desta lei. 

Art. 2º – O Poder Executivo apurará, no prazo de trinta dias a contar da publicação 

desta lei, o patrimônio dos Fundos a que se refere o artigo 1º, de acordo com os valores 

existentes na data de sua extinção. 

§ 1º – A memória de cálculo referente à apuração mencionada no “caput” deste artigo 

será enviada à Assembleia Legislativa em até quarenta e cinco dias a contar da data de 

publicação desta lei. 

§ 2º – Serão integralmente cumpridos os contratos de financiamento, os convênios 

celebrados e as operações autorizadas pelo Senado Federal e pelo Banco Central do Brasil 

com recursos do Somma e do Fundeurb. 

Art. 3º – O patrimônio do Prosam, apurado nos termos do artigo 2º desta lei, terá a 

seguinte destinação: 

I – o saldo de caixa, vinculado ao Prosam e constante na conta única, será disponibilizado 

para o Tesouro Estadual e utilizado na amortização do empréstimo assumido pelo Estado 

com o Banco Mundial – Bird – para implementação do projeto de mesmo nome; 
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II – 90% (noventa por cento) dos retornos dos financiamentos contratados com os 

beneficiários do Fundo e os respectivos encargos financeiros serão recebidos, a partir da data 

de publicação desta lei, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – e 

mantidos em conta dessa instituição, vinculados a aumentos de capital do Banco, a serem 

realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício de 2009; 

(Inciso com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

III – 10% (dez por cento) dos retornos mencionados no inciso II deste artigo serão 

destinados ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro –, criado pela Lei nº 13.194, de 29 de 

janeiro de 1999. 

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos 

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao Fundo de 

Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, criado pela Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

Art. 4º  – O patrimônio do Somma, apurado nos termos do artigo 2º desta lei, terá a 

seguinte destinação: 

I  – os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos de financiamento 

e convênios assinados, como também os autorizados pelo Senado Federal e pelo Banco 

Central do Brasil, serão reservados para liberação na forma dos respectivos cronogramas de 

desembolso, providenciando o Estado a transferência de recursos ao BDMG, na qualidade 

de agente financeiro do Fundo extinto, nos prazos previstos nesses cronogramas; 

II  – o saldo restante de caixa, vinculado ao Somma e constante na conta única, será 

disponibilizado para o Tesouro Estadual e utilizado na amortização do empréstimo contraído 

com o BIRD para implementação do projeto de mesmo nome, deduzidos os valores a que 

se refere o inciso I deste artigo; 

III  – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os beneficiários 

do Fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar e os respectivos encargos financeiros, 

serão recebidos, a partir da data de publicação desta lei, pelo BDMG e mantidos em 

conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital do Banco, a serem realizados 

semestralmente, até o primeiro semestre do exercício de 2009. 

(Inciso com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos 

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao Findes. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

Art. 5º – O patrimônio do Fesb, apurado nos termos do artigo 2º desta lei, terá a 

seguinte destinação: 

I – parte do saldo de caixa vinculado ao Fesb será destinada à transferência, pelo 

Tesouro Estadual, para o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural  – Funderur  –, em 

cumprimento ao restante da obrigação estabelecida no artigo 1º, § 1º, III, da Lei nº 12.990, 

de 30 de julho de 1998; 

II – parte do saldo de caixa, vinculado ao Fesb e constante na conta única, acrescida 

dos valores relativos aos retornos dos financiamentos, dos valores a liberar e dos encargos 
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financeiros contratados com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG  

–, será utilizada pelo Tesouro Estadual para encontro de contas com a empresa, referente 

ao Convênio nº 96.0694, de 28 de maio de 1996, e seus termos aditivos. 

§ 1º – Os recursos eventualmente excedentes, após o cumprimento do disposto nos 

incisos I e II deste artigo, até o primeiro semestre do exercício de 2009, serão repassados 

ao BDMG e destinados ao aumento semestral do capital social do Banco e vinculados a 

financiamentos compatíveis com os objetivos do Fundo extinto. 

(Parágrafo renumerado pelo art. 4º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

(Parágrafo com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

§ 2º – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos provenientes 

dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao Findes. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

Art. 6º – O patrimônio do Fundeurb, apurado nos termos do artigo 2º desta lei, terá 

a seguinte destinação: 

I – os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos de financiamento 

e convênios assinados, como também os autorizados pelo Senado Federal e pelo Banco 

Central do Brasil, serão reservados para liberação na forma dos respectivos cronogramas de 

desembolso, providenciando o Estado a transferência de recursos ao BDMG, na qualidade 

de agente financeiro do Fundo extinto, nos prazos previstos nesses cronogramas; 

II – o saldo de caixa, vinculado ao Fundeurb e constante na conta única, será 

disponibilizado para o Tesouro Estadual e utilizado na amortização do empréstimo contraído 

pelo Estado com o Bird para implementação dos Projetos Somma e Prosam; 

III  – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os beneficiários 

do Fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar e os respectivos encargos financeiros, 

serão recebidos, a partir da data de publicação desta lei, pelo BDMG e mantidos em 

conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital do Banco, a serem realizados 

semestralmente, até o primeiro semestre do exercício de 2009. 

(Inciso com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos 

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao Findes. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 5º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

Art. 7º – Fica o Estado autorizado a promover aumentos do capital social do BDMG 

e a sua integralização nos valores destinados para essa finalidade e mantidos em conta 

para aumento de capital no agente financeiro dos Fundos extintos, na forma do inciso II e 

parágrafo único do art. 3º, do inciso III e parágrafo único do art. 4º, dos §§ 1º e 2º do art. 

5º e do inciso III e parágrafo único do art. 6º desta lei.

(Artigo com redação dada pelo art. 6º da Lei nº 18.683, de 28/12/2009.) 

Art. 8º – O BDMG aplicará os recursos a que se referem o inciso II do artigo 3º, os 

incisos III dos artigos 4º e 6º e o parágrafo único do artigo 5º desta lei em programas de 

financiamento destinados a modernização institucional, saneamentos básico e ambiental 

e infra-estrutura urbana de Municípios mineiros, em consonância com as diretrizes 
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estabelecidas no Plano Estadual de Saneamento Básico, de que trata a Lei nº 11.720, 

de 28 de dezembro de 1994, e com as demais políticas públicas definidas pelo Estado, 

exclusivamente para o financiamento de despesas de capital, nos termos da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 9º – Fica o BDMG, como agente financeiro e mandatário do Estado, observadas as 

disposições contidas nesta lei, e para cumprir os objetivos dos Fundos extintos, autorizado 

a gerir os recursos previstos no § 2º do artigo 2º, nos incisos I dos artigos 3º, 4º e 6º e no 

parágrafo único do artigo 5º desta lei, podendo, para tanto, exercer as seguintes ações, 

entre outras: 

I – liberar os recursos previstos na forma dos contratos e dos convênios firmados; 

II – promover o acompanhamento da implantação dos projetos financiados; 

III – cobrar, administrativa ou judicialmente, os créditos respectivos, preservada a 

remuneração devida ao agente financeiro dos Fundos; 

IV – transigir quanto a valores em cobrança, preservado o interesse público. 

Art. 10 – Relativamente aos recursos recebidos na forma desta lei o BDMG: 

I – informará trimestralmente à Assembleia Legislativa o saldo disponível, a listagem 

dos pedidos protocolizados e das operações realizadas e os encargos cobrados; 

II – promoverá a fiscalização e o acompanhamento da implantação dos projetos 

financiados; 

III – comunicará à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia 

Legislativa quaisquer irregularidades observadas em decorrência do disposto no inciso 

anterior. 

Art. 11 – Durante o exercício de 2001, as despesas decorrentes do disposto nesta lei 

correrão à conta das Dotações Orçamentárias nºs 4071 17 512 219 1 194, 4081 15 451 

571 1 189, 4161 17 122 900 1 487, 4161 17 512 622 1 365 e 4021 17 122 900 1 293. 

Art. 12 – Os recursos relativos ao Contrato Bird nº 3.639 recebidos pelo Estado a partir 

da publicação desta lei serão transferidos, no prazo máximo de trinta dias a contar da data 

de seu recebimento, ao BDMG, que os utilizará na forma do disposto no artigo 8º desta lei. 

Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 11.399, de 6 

de janeiro de 1994; a Lei nº 11.085, de 30 de abril de 1993, alterada pelo artigo 4º da Lei 

nº 11.727, de 30 de dezembro de 1994, e pela Lei nº 13.579, de 2 de junho de 2000; a 

Lei nº 11.719, de 28 de dezembro de 1994; a Lei nº 11.392, de 6 de janeiro de 1994; e os 

incisos I e IV do § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.990, de 30 de julho de 1998. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de abril de 2001. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 
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Anexo
(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 13.848, de 19 de abril de 2001)

Patrimônio dos Fundos Estaduais Extintos por esta Lei
(Posição em 28/2/2001) Em R$ mil

Em R$ mil

Fundos Valor Patrimonial
Disponibilidade

de Caixa
Saldo

Empréstimos

SOMMA 276.637 151.741 124.896

PROSAM 107.307 167 107.140

FESB-LEI 68.138 5.539 65.599

FESB-FAE 55.215 4.668 50.547

FUNDEURB 50.506 46.115 4.391

Total 557.803 208.230 349.573

LEI Nº 13.820, DE 2001

Origem: 

- Projeto de Lei nº 855/2000, de autoria do Deputado Marco Régis.

Nota:

- O Ministério da Saúde mantém um sistema, chamado Banco de Preços em Saúde, 
que registra, armazena e divulga por meio da internet os preços de medicamentos 
e produtos para a saúde adquiridos por instituições públicas e privadas cadastradas 
no sistema. Esse sistema dá publicidade às informações sobre os preços de 
medicamentos, possibilitando comparações em âmbito nacional para aquisições 
de produtos na área da saúde.

LEI Nº 13.820, DE 11 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre a criação de sistema centralizado de 

controle de preços de medicamentos no Estado.

(Vide Lei nº 14.133, de 21/12/2001.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º – O Estado manterá sistema centralizado de controle de preços de medicamentos 

com o objetivo de:

I – pesquisar e divulgar os preços dos medicamentos constantes na Relação Nacional 

dos Medicamentos Essenciais;

II – orientar e subsidiar os processos de aquisição de medicamentos pelos órgãos e 

entidades da administração pública;

III – propor instrumentos que visem a garantir a aquisição de medicamentos a preços 

mais acessíveis;

IV – orientar os municípios que necessitem das informações constantes no sistema.

Art. 2º – As ações governamentais para a criação do sistema centralizado de controle 

de preços de medicamentos no Estado contarão com a participação de:

I – entidades representantivas ligadas à defesa dos direitos do indivíduo e à proteção 

da saúde no Estado;

II – entidades ligadas ao controle da produção e da comercialização de medicamentos;

III – associações e sindicatos de profissionais, representativos dos setores médico e 

farmacêutico;

IV – entidades de defesa do consumidor.

Art. 3º – Os recursos necessários para implementação do disposto nesta lei serão 

consignados na lei orçamentária anual.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

das data de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de janeiro de 2001.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.802, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 897/2000, de autoria do Deputado Agostinho Silveira.

Nota:

- O Ministério da Saúde mantém o Programa Saúde na Escola, por adesão dos 
Municípios cobertos por equipes do Programa Saúde da Família, que, entre 
outras ações, desenvolve medidas de prevenção e avaliação da saúde bucal dos 
estudantes. O Programa Saúde na Escola foi instituído pelo Decreto Federal nº 
6.286, de 5/12/2007.
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LEI Nº 13.802, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000

Institui o Programa de Higiene Bucal na rede estadual 

de ensino fundamental.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Higiene Bucal, destinado aos alunos 

do ensino fundamental das escolas públicas estaduais.

Art. 2º – O Programa, de caráter permanente, tem por objetivo reduzir o índice de 

problemas dentários da população do Estado, por meio de:

I – desenvolvimento do hábito da higienização bucal diária entre os alunos:

II – ensino da técnica correta de escovação e do uso regular do fio dental.

Art. 3º – Para o atingimento do objetivo previsto no artigo 2º, serão promovidos:

I – palestras, debates, distribuição de impressos educativos, exibição de filmes e 

exposições práticas;

II – fornecimento de escovas, pastas e fios dentais e outros materiais necessários à 

realização regular da higiene bucal;

III – outros procedimentos cabíveis.

Art. 4º – (Vetado)

Art. 5º – As ações governamentais para a implementação do Programa a que se refere 

esta lei poderão ser desenvolvidas em parceria com empresas privadas e com organizações 

não governamentais, conforme o disposto em regulamento.

Art. 6º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de:

I – recursos orçamentários das Secretarias de Estado da Saúde e da Educação;

II – doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras;

III – recursos provenientes de outras fontes.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 

contados da data de sua publicação. 

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado
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LEI Nº 13.798, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 857/2000, de autoria do Deputado Marco Régis.

Nota: 

- A Portaria nº 3.916, de 30/10/98, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, 
tem como uma de suas diretrizes a consolidação do uso dos genéricos por meio 
de mecanismos como a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas 
compras e licitações públicas de medicamentos realizadas pela administração pública.

LEI Nº 13.798, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a compra de medicamentos genéricos 

para os estoques da rede pública de saúde e dá outras 

providências.

(Vide Lei nº 13.820,de 11/1/2001.)

(Vide Lei nº 14.133, de 21/12/2001.)

(Vide inciso IX da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – As unidades de saúde, no âmbito estadual do Serviço Único de Saúde  – SUS  –, 

comprarão medicamentos genéricos para seus estoques.

Parágrafo único – Na falta do medicamento genérico, poderão ser comprados 

medicamentos de referência ou similares disponíveis no mercado.

Art.  2º – Na aquisição de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e 

nas prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito estadual do SUS, 

será adotada a Denominação Comum Brasileira – DCB – ou, na sua falta, a Denominação 

Comum Internacional – DCI.

Art. 3º – As unidades de saúde do SUS no Estado afixarão, em local visível, cartaz 

educativo sobre a Denominação Comum Brasileira – DCB – e sobre o medicamento genérico, 

na forma estabelecida pelo órgão estadual responsável.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.797, DE 2001

Origem: 

- Projeto de Lei nº 681/1999, de autoria do Deputado Gil Pereira.

LEI Nº 13.797, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a venda de medicamentos às entidades 

filantrópicas que prestam assistência médica ou social 

no Estado.

(Vide Lei nº 13.820, de 11/1/2001.)

(Vide Lei nº 14.133, de 21/12/2001.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica a Fundação Ezequiel Dias  – Funed – autorizada a vender medicamentos 

às entidades filantrópicas que prestam assistência médica ou social no Estado, pelo mesmo 

preço fixado para as Prefeituras municipais.

Art. 2º – Somente poderão beneficiar-se do disposto no artigo 1º desta lei as entidades 

reconhecidas como de utilidade pública e previamente cadastradas pela Funed.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de dezembro de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.766, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 4/1999, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz.
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LEI Nº 13.766, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo 

à coleta seletiva de “resíduos sólidos” e altera 

dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro 

de 1995, que dispõe sobre a distribuição da parcela 

de receita do produto da arrecadação do ICMS 

pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II do 

parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

(Palavra “lixo” da ementa da Lei alterada para a 

expressão “resíduos sólidos”, pelo art. 1º da Lei nº 

18.511, de 10/11/2009.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado apoiará e incentivará, por meio do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente, o Município que queira implantar em seu território política de coleta seletiva 

de resíduos sólidos, com o objetivo de proteger e preservar o meio ambiente.

(Palavra “lixo” alterada para a expressão “resíduos sólidos”, pelo art. 1º da Lei nº 

18.511, de 10/11/2009.)

(Vide Lei nº 14.128, de 19/12/2001).

Art. 2º – Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1º desta lei, incumbe ao 

poder público estadual:

I – prestar assistência técnica, operacional e financeira ao Município, por meio de 

convênio ou instrumento congênere;

II – promover, em articulação com o Município, campanhas educativas dirigidas às 

populações diretamente interessadas;

III – criar programas e projetos específicos, observado o disposto no art. 161, I, da 

Constituição do Estado;

IV – celebrar convênio com entidade educacional ou de defesa do meio ambiente, 

pública ou privada;

V – tornar disponíveis máquinas, veículos e equipamentos;

VI – incentivar a constituição de associações e cooperativas destinadas à coleta de 

materiais passíveis de reciclagem, por meio da criação de linhas de crédito com condições 

especiais e de apoio técnico à execução dos seus objetivos.

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 17.503, de 26/5/2008.)

Art. 3º – Os recursos para atender às despesas decorrentes do cumprimento desta lei 

serão provenientes de: 

I – dotações consignadas no orçamento do Estado;

II – doações de entidades públicas ou privadas e de pessoas físicas;
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III – transferências de fundos federais e estaduais;

IV – fontes diversas.

Art. 4º – Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – estabelecer 

normas para recolhimento, reutilização, reciclagem, tratamento ou dispositivo final 

ambientalmente adequada de resíduo sólido que, por sua composição físico-química, 

necessite de procedimentos especiais para descarte no meio ambiente sem prejuízo do 

disposto na Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000.

§ 1º – Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o “caput” deste artigo 

disquete de computador, lâmpada fluorescente, pilha e bateria.

§ 2º – Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos usuários aos 

estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede de 

assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes 

ou importadores, a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, 

procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento ou disposição final ambientalmente 

adequada.

§ 3º – Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada pelos 

fabricantes e importadores manterão recipientes para descarte dos resíduos a que se 

refere este artigo, obedecidas as normas ambientais e de saúde pública pertinentes e as 

recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até que estes promovam seu 

recolhimento e disposição ambientalmente adequada.

§ 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator à pena de multa, nos 

termos da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, sem prejuízo de outras combinações 

cabíveis.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.577, de 15/1/2003)

(Vide Lei nº 14.128, de 19/12/2001.)

Art. 4º-A  – Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Estado 

instituirão coleta seletiva de resíduos sólidos, de acordo com o disposto nesta lei, na hipótese 

de inexistência de legislação municipal pertinente, obedecidas as seguintes diretrizes:

(Palavra “lixo” alterada para a expressão “resíduos sólidos”, pelo art. 1º da Lei nº 

18.511, de 10/11/2009.)

I – as atividades de coleta seletiva de resíduos recicláveis, tais como papel, papelão, 

plástico, metal e vidro, integrarão iniciativas voltadas para a educação ambiental;

II – os recipientes para coleta de resíduos recicláveis serão dispostos em local de fácil 

acesso e identificados por meio de cores padronizadas para cada tipo de material, conforme 

parâmetros definidos pelo Conselho Estadual de Política Ambiental  – Copam; 

III – o material coletado será doado a associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis ou, na falta destas, a instituições congêneres.

(Inciso com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 18.511, de 10/11/2009.)

Parágrafo único – Mediante procedimento licitatório, poderão ser feitas parcerias com 

empresas e instituições da iniciativa privada para receber em doação os recipientes a que 

se refere o inciso II do “caput” deste artigo, permitida a cessão à instituição doadora, nos 
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termos do contrato de parceria, de até um oitavo da área dos recipientes, pelo período 

máximo de seis meses, para veiculação de propaganda.

(Artigo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 16.689, de 11/1/2007.)

Art. 4º-B – Nos Municípios em que haja coleta seletiva de resíduos sólidos realizada pelo 

Serviço de Limpeza Urbana, as empresas de grande porte, os shopping centers com mais 

de cinquenta estabelecimentos comerciais, os condomínios industriais com cinquenta ou 

mais estabelecimentos e os condomínios residenciais com cinquenta ou mais habitações 

ficam obrigados a instituir coleta seletiva de resíduos sólidos.

Parágrafo único – Os recipientes para coleta seletiva de resíduos sólidos serão dispostos 

em locais de fácil acesso e identificados por meio das cores padronizadas para cada tipo 

de material, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Estadual de Política 

Ambiental – Copam.

(Artigo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 18.511, de 10/11/2009.)

Art. 4º-C – O descumprimento do disposto no art. 4º -B sujeitará o infrator ao pagamento 

de multa no valor de 1.500 Ufemgs (mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas 

Gerais).

(Artigo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 18.511, de 10/11/2009.)

Art. 5º – A alínea “a” do inciso VIII do art. 1º da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 

1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – ............................................................................................................

VIII – ....................................................................................................................

a) parcela de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do total será distribuída aos 

Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo e de esgoto sanitário, 

com operação licenciada pelo órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a, 

respectivamente, 70% (setenta por cento) e a 50% (cinquenta por cento) da população, 

sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não excederá o respectivo 

investimento, estimado com base na população atendida e no custo médio “per capita”, 

fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental  – Copam  –, dos sistemas de aterro 

sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários, 

bem como aos que, comprovadamente, tenham implantado em seu território sistema de 

coleta seletiva de lixo;”.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de novembro de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado
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LEI Nº 13.763, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 303/1999, de autoria da Deputada Maria Olívia.

Nota:

- O Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa por 
meio da Portaria nº 2.528, de 19/10/2006.

LEI Nº 13.763, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000

Institui o Programa de Atendimento Domiciliar ao 

Idoso 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. 1º – Fica instituído o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, que tem por 

objetivo promover o atendimento à pessoa idosa em seu próprio domicílio, por meio de 

equipes multidisciplinares.

Parágrafo único – O Conselho Estadual do Idoso participará do planejamento das ações 

do Programa de que trata esta lei, nos termos definidos em regulamento.

Art. 2º – O Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso terá como beneficiário o 

dependente que tenha, no mínimo, sessenta anos de idade.

Parágrafo único  – Para os fins desta lei, considera-se dependente a pessoa que não 

tenha condições próprias de subsistência, que necessite de cuidados médicos e cuja renda 

familiar mensal seja inferior a três salários mínimos.

Art. 3º – O Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso será implementado no âmbito 

municipal, por meio de convênio a ser firmado entre o Estado e o Município.

Parágrafo único – O programa de que trata o “caput” deste artigo será acompanhado, 

controlado e avaliado pela direção estadual do Sistema Único de Saúde  – SUS.

Art. 4º – Os procedimentos a serem adotados para atendimento domiciliar ao idoso 

serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo.

Art. 5º – A critério da equipe multidisciplinar, o idoso dependente será encaminhado 

para tratamento hospitalar ou para internação asilar.

Art. 6º – Os recursos financeiros necessários à implantação e à manutenção do Programa 

de que trata esta lei serão consignados na lei orçamentária anual.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de novembro de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.757, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 798/2000, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Nota:

- Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – editou a Resolução 
RDC nº 56, que proíbe em todo o território nacional o uso dos equipamentos para 
bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão da radiação 
ultravioleta. Uma das justificativas para a resolução foi a reavaliação feita em 2009 
pela International Agency for Research on Cancer – Iarc –, instituição vinculada 
à Organização Mundial da Saúde – OMS –, a qual considerou que há evidências 
suficientes de que a exposição aos raios ultravioletas é carcinogênica.

LEI Nº 13.757, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2000

Estabelece condição para o funcionamento de 

câmaras de bronzeamento artificial.

(Vide Lei nº 15.234, de 9/7/2004.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O estabelecimento que oferece serviço de bronzeamento artificial afixará, em 

local visível, cartaz de advertência sobre os riscos desse procedimento, na forma estabelecida 

pelo órgão estadual responsável pela promoção e pela proteção da saúde.

Art. 2º – O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o infrator às penalidades 

estabelecidas na legislação sanitária, em especial na Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 

1999.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de novembro de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.647, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 503/1999, de autoria do Deputado Ermano Batista.

LEI Nº 13.647, DE 13 DE JULHO DE 2000

Torna obrigatória a manutenção de departamento 

médico e ambulância em conjunto de estabelecimentos 

comerciais.

(Vide Lei nº 15.778, de 26/10/2005.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Ficam os conjuntos de estabelecimentos comerciais e os centros de compras, 

ou “shopping centers”, obrigados a manter, em suas instalações, departamentos médicos 

para a prestação gratuita de primeiros socorros ao público visitante e a seus empregados, 

bem como ambulâncias para traslado de pacientes em estado grave.

§ 1º – O horário de funcionamento dos departamentos médicos a que se refere o 

“caput” deste artigo coincidirá com o horário de funcionamentos interno e externo das lojas.

§ 2º – Os departamentos a que se refere este artigo serão dirigidos por profissionais 

médicos e contarão com equipes habilitadas a prestar atendimento imediato em situações 

de emergência.

§ 3º – A inobservância do disposto neste artigo sujeitará os estabelecimentos infratores 

a multa de 10.000 (dez mil) a 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais de Referência  – Ufirs.

Art. 2º – Compete aos órgãos oficiais da área de saúde fiscalizar os departamentos 

médicos de que trata esta lei, bem como impor as sanções devidas.

Art. 3º – Na regulamentação desta lei, serão levados em conta os seguintes aspectos:

I – o número de lojas;

II – o espaço físico ocupado por lojas e corredores;
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III – o fluxo de pessoas no local.

Art. 4º – Os conjuntos de estabelecimentos comerciais e os centros de compras em 

funcionamento na data de publicação desta lei terão o prazo de doze meses para adequar-

se ao nela disposto.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de julho de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.625, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 831/2000, de autoria do Governador Itamar Franco.

LEI Nº 13.625, DE 11 DE JULHO DE 2000

Fixa a alíquota do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS – nas operações internas com 

medicamentos genéricos. 

(Vide Lei nº 13.798, de 20/12/2000.) 

(Vide Lei nº 14.133, de 21/12/2001.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – A alínea “b” do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, fica acrescida da subalínea “b.5”, com a seguinte redação: 

“Art. 12 – .............................................................................................................. 

I – .........................................................................................................................

b.5 – medicamento genérico, assim definido pela Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro 

de 1976, relacionado em regulamento;”. 
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de julho de 2000. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 13.606, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 34/1999, de autoria do Deputado Carlos Pimenta.

LEI Nº 13.606, DE 28 DE JUNHO DE 2000

Dispõe sobre o controle do nível de aflatoxina em 

alimento adquirido pelo Estado para consumo 

humano.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – A aquisição, pelo Estado, de milho, feijão, amendoim, soja, semente de algodão 

ou girassol “in natura” e de alimentos preparados com esses grãos, para consumo humano, 

condiciona-se à comprovação de que o nível de concentração de aflatoxina nesses produtos 

está em conformidade com o estabelecido pela Comissão Nacional de Normas e Padrões 

para Alimentos, ou por órgão que venha a substituí-la.

Art. 2º – A adequação do produto à exigência estabelecida no art. 1º desta lei será 

verificada mediante exame laboratorial a ser realizado sem ônus para o Estado, nas condições 

e limites definidos em decreto.

Art. 3º – Na hipótese de os alimentos de que trata esta lei se revelarem inadequados 

ao consumo humano, o resultado do exame laboratorial a que se refere o art. 2º será 

encaminhado pelo adquirente, no prazo de dois dias contados de seu recebimento, ao 

órgão competente, com vistas à adoção das medidas legais cabíveis.

Art. 4º – O fornecedor cujo produto não estiver em conformidade com o disposto no 

art. 1º desta lei fica sujeito, na forma do regulamento, às seguintes penalidades:

I – advertência;
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II – multa de 100% (cem por cento) sobre o valor da proposta de venda;

III – suspensão, pelo prazo de um ano contado da data do recebimento do resultado 

conclusivo do exame laboratorial, da participação em processo licitatório para fornecimento 

de alimentos ao poder público.

Parágrafo único – A receita proveniente da cobrança da multa prevista no inciso II deste 

artigo será destinada ao Programa de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da 

Saúde.

Art. 5º – O produto considerado inadequado para o consumo humano nos termos desta 

lei poderá ser utilizado para outros fins, desde que submetido a tratamento e aprovado 

pelo órgão fiscalizador competente.

Parágrafo único – O produto não utilizado será depositado em aterro sanitário e 

destruído, a expensas do fornecedor e sob a fiscalização do órgão de saúde competente.

Art. 6º – O órgão público estadual beneficiado com a doação de alimentos arcará com 

as despesas decorrentes do exame laboratorial do produto.

§ 1º – Caso se verifique a inadequação para o consumo humano, nos termos desta lei, 

do produto doado, o fato será comunicado pelo donatário ao órgão competente.

§ 2º  – Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, compete ao doador o cumprimento 

do disposto no art. 5º desta lei.

Art. 7º – As despesas de responsabilidade do poder público decorrentes do cumprimento 

desta lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do Estado.

Art. 8º – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados do início de 

sua vigência.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de junho de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.571, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 427/1999, de autoria do Deputado Ronaldo Canabrava.
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LEI Nº 13.571, DE 31 DE MAIO DE 2000

Institui a Semana de combate ao alcoolismo no Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Combate ao Alcoolismo, a ser comemorada 

anualmente, na semana em que estiver compreendido o dia 10 de junho. 

Art. 2º – A Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com a Secretaria de Estado 

da Saúde, promoverá campanhas educativas de combate ao alcoolismo. 

§ 1º – As campanhas de que trata o “caput” deste artigo constarão de: 

I – palestras, debates, seminários e fóruns a serem promovidos nas redes pública e 

particular de ensino; 

II – atos públicos; 

III – atendimento psicológico para alcoólatras e seus familiares nos hospitais públicos 

e postos de saúde; 

§ 2º – A Secretaria de Estado da Educação promoverá o envolvimento dos alunos da 

rede pública estadual nas atividades comemorativas da Semana de Combate ao Alcoolismo. 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de maio de 2000. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 13.496, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 93/1999, de autoria do Deputado Miguel Martini.

LEI Nº 13.496, DE 5 DE ABRIL DE 2000

Dispõe sobre a implantação do projeto Serviço 

Integrado de Administração Financeira – Siafi – 

Cidadão. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei: 
..........................................................................................................................
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Art. 3º – O acervo de informações disponíveis no projeto Siafi  – Cidadão será elaborado 

de acordo com os seguintes critérios: 

I – ..........................................................................................................................

II – organização das informações por microrregiões, englobando dados sobre as ações 

do governo que afetam seus Municípios; 

III – agrupamento das informações por políticas setoriais e programas orçamentários, 

com dados sobre: 

a) saúde; 

..........................................................................................................................

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de abril de 2000. 

DEPUTADO ANDERSON ADAUTO – Presidente da ALMG 

LEI Nº 13.494, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 232/1999, de autoria dos Deputados Maria Olívia e Hely Tarqüínio.

Nota: 

- A Lei Federal nº 11.105, de 24/3/2005, estabelece normas de segurança e 
mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam Organismos Geneticamente 
Modificados – OGM – e dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança, entre 
outras medidas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – é o órgão 
responsável pela regulação que estabelece as informações que os rótulos dos 
alimentos devem conter.

LEI Nº 13.494, DE 5 DE ABRIL DE 2000

Dispõe sobre a rotulagem de alimentos resultantes 

de Organismos Geneticamente Modificados  – OGM.

(Vide Lei nº 14.127, de 14/12/2001.)

(Vide art. 1º da Lei nº 16.162, de 1º/6/2006.)

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:
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Art. 1º – Os estabelecimentos que industrializam ou comercializam, no Estado, alimentos 

transgênicos, resultantes de Organismos Geneticamente Modificados  – OGM  –, ficam 

obrigados a rotular esses produtos e a fazer constar em seu rótulo, em destaque, a frase: 

“Produto Geneticamente Modificado”.

Art. 2º – Fica sujeito à apreensão pelo órgão competente o produto geneticamente 

modificado comercializado em desacordo com o disposto nesta lei.

Art. 3º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de noventa dias 

para adequarem seus produtos ao disposto nesta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de abril de 2000.

DEPUTADO ANDERSON ADAUTO – Presidente da ALMG

LEI Nº 13.466, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 678/1999, de autoria do Governador Itamar Franco.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 9.939, de 3/8/89.

LEI Nº 13.466, DE 12 DE JANEIRO DE 2000

Organiza a Auditoria-Geral do Estado – AGE –, altera 

a estrutura de órgãos da administração pública 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. 16 – Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, a Diretoria Regional 

de Saúde, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Parágrafo único – A descrição, a competência e a área de jurisdição da diretoria criada 

neste artigo serão estabelecidas em decreto.

...........................................................................................................................

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 19 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a alínea “b” do inciso 

II do art. 10 da Lei nº 13.341, de 28 de outubro de 1999.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2000. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.463, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 301/1999, de autoria do Deputado Pastor George.

Nota: 

- A Lei Federal nº 9.294, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda 
de bebidas alcoólicas e estabelece cláusulas de advertência nos rótulos desses 
produtos, foi editada em 15/7/96 e regulamentada por meio do Decreto Federal 
nº 2.018, de 1º/10/96.

LEI 13.463, DE 12 DE JANEIRO DE 2000

Estabelece condição para o comércio de bebida 

alcoólica no Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas no Estado farão constar, 

de forma destacada, nos rótulos desses produtos as expressões “Proibida a venda a menores 

de 18 anos” e “O uso imoderado desta bebida faz mal à saúde”.

Parágrafo único – Ficam proibidas a circulação e a comercialização dos produtos cujo 

rótulo não esteja de acordo com o disposto no “caput” deste artigo.

(Vide arts. 6º e 8º da Lei nº 13.949, de 11/7/2001.)

Art. 2º – Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcóolicas adequarão seus produtos 

ao disposto nesta lei no prazo de sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado
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LEI Nº 13.444, DE 2000

Origem: 

- Projeto de Lei nº 363/1999, de autoria do Deputado Luiz Fernando Faria.

Nota: 

- O Ministério da Saúde mantém o Programa Saúde na Escola, por adesão dos 
Municípios cobertos por equipes do Programa Saúde da Família, que, entre 
outras ações, desenvolve medidas de prevenção e avaliação da saúde bucal dos 
estudantes. O Programa Saúde na Escola foi instituído pelo Decreto Federal nº 
6.286, de 5/12/2007.

LEI Nº 13.444, DE 10 DE JANEIRO DE 2000

Dispõe sobre o atendimento odontológico preventivo 

nas escolas estaduais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado adotará, no âmbito de sua competência, no Sistema Único de Saúde 

– SUS –, as medidas necessárias para assegurar atendimento odontológico preventivo nas 

escolas estaduais.

Parágrafo único – O atendimento odontológico preventivo incluirá, entre outras medidas, 

aplicação de flúor, evidenciação de placa bacteriana, instrução sobre regras de higiene e 

encaminhamento do aluno para tratamento.

(Vide Lei nº 13.802, de 27/12/2000.)

Art. 2º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de:

I – dotação orçamentária consignada à Secretaria de Estado da Saúde;

II – outras fontes.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de janeiro de 2000.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado
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LEI Nº 13.411, DE 1999

Origem: 

- Projeto de Lei nº 357/1999, de autoria do Deputado Chico Rafael.

LEI Nº 13.411, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999

Torna obrigatória a inclusão, no programa de 

disciplinas do ensino fundamental e médio, de 

estudos sobre o uso de drogas e dependência 

química.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – É obrigatório o estudo da dependência química e das consequências 

neuropsíquicas e sociológicas do uso de drogas como parte do programa das disciplinas 

constantes no núcleo curricular básico elaborado pela Secretaria de Estado da Educação 

para o ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares do Estado. 

§ 1º – Os setores de supervisão e orientação escolar de ensino poderão convidar 

especialistas, para fazer conferências, palestras e simpósios, e representantes de entidades 

e núcleos especializados existentes no Estado, para prestarem depoimentos e relatarem 

experiências, bem como realizar outras atividades relacionadas com o assunto. 

§ 2º – A Secretaria de Estado da Saúde colocará à disposição dos estabelecimentos de 

ensino os meios e recursos ao seu alcance para a realização das atividades mencionadas 

no § 1º, consideradas de relevante interesse público. 

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias contados 

de sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro de 1999. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 13.372, DE 1999

Origem: 

- Projeto de Lei nº 339/1999, de autoria do Deputado Dimas Rodrigues.
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LEI Nº 13.372, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1999

Institui o Dia da Santa Casa de Misericórdia. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica instituído o Dia da Santa Casa de Misericórdia, a ser comemorado no 

dia 21 de maio. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de novembro de 1999. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 13.341, DE 1999

Origem: 

- Projeto de Lei nº 399/1999, de autoria do Governador Itamar Franco.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 9.939, de 3/8/89.

LEI Nº 13.341, DE 28 DE OUTUBRO DE 1999

Dispõe sobre a organização da Governadoria do 

Estado e da Secretaria de Estado da Casa Civil e 

Comunicação Social, cria a Secretaria de Estado 

do Turismo, extingue a Secretaria de Estado de 

Assuntos Municipais, cria unidades administrativas nas 

Secretarias de Estado da Segurança Pública e da Justiça 

e de Direitos Humanos 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. 43 – Fica criada a Diretoria Regional de Saúde da Região Noroeste, com sede na 

cidade de Paracatu.

..........................................................................................................................
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Art. 48 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 49 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a alínea “e” do inciso 

II do art. 4º da Lei nº 12.160, de 27 de maio de 1996, modificado pelo art. 4º da Lei nº 

12.350, de 18 de novembro de 1996, e a alínea “d” do art. 4º da Lei nº 11.714, de 26 

de dezembro de 1994.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de outubro de 1999. 

NEWTON CARDOSO – Governador em exercício 

LEI Nº 13.317, DE 1999

Origem: 

- Projeto de Lei nº 48/99, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

LEI Nº 13.317, DE 24 DE SETEMBRO DE 1999

Contém o Código de Saúde do Estado de Minas 

Gerais.

(Vide art. 2º da Lei nº 16.041, de 31/3/2006.)

(Vide Lei n° 19.482, de 12/1/2011.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Título I
Das Disposições Preliminares e da Gestão do Sistema de Saúde

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 1º – Esta lei contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, que estabelece 

normas para a promoção e a proteção da saúde no Estado e define a competência do 

Estado no que se refere ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 2º – A promoção e a proteção da saúde no Estado, observada a legislação pertinente, 

pautar-se-á pelos seguintes princípios:

I – descentralização, nos termos definidos nas Constituições da República e do Estado, 

de acordo com as seguintes diretrizes:

a) direção única nos níveis estadual e municipal;

b) municipalização dos recursos, dos serviços e das ações de saúde;
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c) integração das ações e dos serviços, com base na regionalização e hierarquização 

do atendimento individual e coletivo, adequado às diversas realidades epidemiológicas;

II – universalização da assistência, garantindo-se às populações urbana e rural igualdade 

no acesso a todos os níveis dos serviços de saúde e na sua qualidade;

III – participação da sociedade em:

a) conferências sobre saúde;

b) conselhos de saúde;

c) movimentos e entidades da sociedade civil;

IV – articulação intra-institucional e interinstitucional, por meio do trabalho integrado e 

articulado entre os diversos órgãos que atuam na área de saúde ou com ela se relacionam;

V – publicidade, garantindo-se o direito e o fácil acesso à informação, mediante 

divulgação ampla e sistematizada dos atos e de sua motivação;

(Vide inciso VI do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

VI – privacidade, exceto com o objetivo de se evitar perigo atual ou iminente para a 

saúde pública.

Parágrafo único – Os critérios de repasse de verbas das esferas federal e estadual para 

os Municípios serão definidos em legislação específica.

Art. 3º – A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover 

as condições indispensáveis a seu pleno exercício.

§ 1º – O Estado garantirá a saúde da população mediante a formulação e a execução 

de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 

agravos, bem como o estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e 

igualitário a ações e serviços de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º – O dever do Estado previsto neste artigo não exclui o das pessoas, o da família, 

o das empresas e o da sociedade. 

Art. 4º – Consideram-se fatores determinantes e condicionantes da saúde da população, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, bem 

como as ações que se destinem a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-

estar físico, mental e social.

Art. 5º – As ações de promoção e proteção da saúde e do meio ambiente previstas 

nesta lei competem, precipuamente, aos órgãos e às entidades que integram o SUS, sem 

prejuízo da competência legal dos órgãos ambientais.

Parágrafo único  – A formulação da política, a coordenação e a execução das ações de 

promoção e proteção da saúde e do meio ambiente pressupõem a atuação integrada das 

esferas de governo federal, estadual e municipal.

Art. 6º – Toda matéria direta ou indiretamente relacionada com a promoção e a 

proteção da saúde no Estado reger-se-á pelas disposições desta lei e de sua regulamentação, 

abrangendo o controle:
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I – de bens de capital e de consumo, compreendidas todas as etapas e processos;

II – da prestação de serviço;

III – da geração, minimização, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

disposição final de resíduos sólidos e de outros poluentes, segundo a legislação específica;

IV – da geração, da minimização e da disposição final de efluentes, segundo a legislação 

específica;

V – dos aspectos de saúde relacionados com os diversos ambientes;

VI – da organização do trabalho.

Art. 7º – Compete à Secretaria de Estado da Saúde e às Secretarias Municipais da Saúde 

ou órgãos equivalentes, de acordo com a legislação vigente:

I – coordenar as ações de promoção e proteção da saúde de que trata esta lei;

II – elaborar as normas técnicas que regulem as ações a que se refere o inciso I;

III – fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei, por meio de seus órgãos competentes, 

que, para tanto, exercerão o poder de polícia sanitária no seu âmbito respectivo.

Parágrafo único  – Poder de polícia sanitária é a faculdade de que dispõem a Secretaria 

de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes, por 

meio de suas autoridades sanitárias, de limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, 

regulando a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente 

à saúde, à segurança, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado e 

ao exercício da atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder 

público.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Capítulo II

Da Gestão do Sistema de Saúde

(Vide art. 1º da Lei nº 13.953, de 20/7/2001.)

Art. 8º – A atenção à saúde encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo 

SUS, em todas as instâncias de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das 

exigências ambientais, e compreende três grandes campos:

I – o da assistência, dirigida às pessoas, individual ou coletivamente, e prestada 

em ambulatórios e hospitais, bem como em outros espaços, especialmente no 

domiciliar;

II – o da intervenção ambiental, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as 

condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros 

e a operação de sistemas de saneamento ambiental, mediante o pacto de interesses, as 

normatizações e as fiscalizações;

III – o das políticas externas ao setor da saúde que interferem nos determinantes sociais 

do processo saúde-doença das coletividades, de que são parte importante as questões 

relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e 

à disponibilidade e à qualidade dos alimentos.
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Parágrafo único  – Nas atividades de promoção, proteção e recuperação, será priorizado 

o caráter preventivo.

(Vide Lei nº 15.952, de 28/12/2005.)

(Vide Lei nº 14.180, de 16/1/2002.)

Art. 9º – As ações de administração, planejamento e controle, bem como aquelas 

envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais, são inerentes à política setorial 

de saúde e dela integrantes.

Parágrafo único  – As ações de comunicação e de educação em saúde constituem 

instrumento estratégico obrigatório e permanente da atenção à saúde.

Art. 10 – O conjunto das ações que configura a área de saúde é constituído por ações 

próprias do campo da assistência e do campo das intervenções ambientais, das quais são 

parte importante as atividades de vigilância em saúde.

Art. 11 – As ações e os serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, serão 

desenvolvidos em rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos disciplinados 

segundo subsistemas municipais.

Parágrafo único  – O subsistema municipal do SUS, que se insere de forma indissociável 

no SUS estadual e no SUS nacional, promoverá o atendimento integral da população do 

próprio Município.

Art. 12 – As ações e os serviços de saúde, desenvolvidos por unidades de saúde federais, 

estaduais e municipais, das administrações públicas direta e indireta ou por unidades 

privadas contratadas ou conveniadas, serão organizados e coordenados pelo órgão gestor, 

de modo a garantir à população o acesso universal aos serviços e a disponibilidade das 

ações e dos meios para o atendimento integral.

Art. 13 – Para os fins desta lei, consideram-se assistência à saúde as ações relacionadas 

com a saúde, prestadas nos estabelecimentos a que se refere esta lei, destinados, 

precipuamente, a promover e proteger a saúde das pessoas, diagnosticar e tratar as 

doenças, limitar os danos por elas causados e reabilitar o indivíduo, quando sua capacidade 

física, psíquica ou social for afetada, englobando as ações de alimentação e nutrição e de 

assistência farmacêutica e terapêutica integral.

Título II

Das Atribuições Comuns e da Competência

Capítulo I

Das Atribuições Comuns

Art. 14 – A execução das ações e dos serviços de promoção e proteção à saúde de 

que trata esta lei compete:

I – ao Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente;
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II – à Secretaria de Estado da Saúde, em caráter complementar e supletivo;

III – aos demais órgãos e entidades do Estado, nos termos da legislação específica.

Art. 15 – São atribuições comuns ao Estado e aos Municípios, em sua esfera 

administrativa, de acordo com a habilitação e condição de gestão do sistema de saúde 

respectivo, conforme definido nas Normas Operacionais do Ministério da Saúde:

I – participar da formulação da política e da execução das ações de vigilância ambiental 

e de saneamento básico;

II – definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações 

e dos serviços de saúde;

III – acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores do nível de saúde da população e 

das condições ambientais;

IV – organizar e coordenar o Sistema de Informação de Vigilância à Saúde;

V – elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade e parâmetros de 

custos para a assistência à saúde;

VI – elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para a promoção e 

proteção da saúde do trabalhador;

VII – elaborar e atualizar o respectivo Plano de Saúde;

VIII – participar da formulação e da execução da política de formação de recursos 

humanos para a saúde;

IX – elaborar normas para regular os serviços privados e públicos de saúde, tendo em 

vista a sua relevância pública;

X – elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;

XI – realizar pesquisas e estudos na área de saúde;

XII – definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder 

de polícia sanitária;

XIII – garantir a participação da comunidade na formulação e no controle da execução 

das políticas de saúde, por meio dos Conselhos de Saúde;

XIV – garantir à população o acesso às informações de interesse da saúde.

(Vide Lei nº 15.952, de 28/12/2005.)

Capítulo II

Da Competência

Art. 16 – Compete à direção estadual do SUS, sem prejuízo da competência dos demais 

entes federativos, coordenar as ações e os serviços de saúde, executar as atividades de 

regulação e de auditoria assistenciais e, em caráter complementar à União e aos Municípios, 

executar as atividades de:

I – vigilância epidemiológica e ambiental;

II – controle de zoonoses;

III – saneamento;

IV – proteção à saúde do trabalhador;

V – vigilância alimentar e nutricional;

VI – oferta de sangue, componentes e hemoderivados e controle de hemopatias;
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VII – vigilância sanitária.

(Artigo com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Título III
Da Vigilância à Saúde

Capítulo I

Disposições Gerais

Art. 17 – Entende-se por vigilância à saúde o conjunto das ações desenvolvidas nas 

áreas a que se refere o art. 16, compreendendo, entre outras atividades:

(“Caput” com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

I – a coleta sistemática, a consolidação, a análise e a interpretação de dados 

indispensáveis relacionados à saúde;

II – a difusão de informações relacionadas à saúde no âmbito técnico- científico e no 

da comunicação social;

III – o monitoramento e as medidas de controle sobre agravos, riscos, condicionantes 

e determinantes de problemas de saúde;

IV – a avaliação permanente de práticas, serviços, planos e programas de saúde, para 

situações preventivas, normais, críticas e emergenciais.

Parágrafo único – A execução da atividade de fiscalização sanitária é privativa do servidor 

legalmente investido na função de autoridade sanitária para o exercício das atividades de 

vigilância sanitária.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 18 – As atividades e ações previstas nesta lei serão realizadas, nos âmbitos estadual 

e municipal, por autoridades sanitárias, que terão livre acesso aos estabelecimentos e 

ambientes sujeitos ao controle sanitário.

Art. 19 – Para os efeitos desta lei, entende-se por autoridade sanitária o agente público 

ou o servidor legalmente empossado a quem são conferidas as prerrogativas e os direitos 

do cargo, da função ou do mandato para o exercício das ações de vigilância à saúde, no 

âmbito de sua competência.

(Artigo com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 20 – Para os efeitos desta lei, são autoridades sanitárias:

I – o Secretário de Estado da Saúde;

II – os Secretários Municipais de Saúde ou autoridades equivalentes;

III – os demais Secretários de Estado ou Municipais com interveniência na área da saúde, 

no âmbito de sua competência;

IV – o ocupante de função ou cargo de direção, assessoramento e coordenação das ações 

de vigilância à saúde, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, nas Secretarias Municipais 

de Saúde ou órgãos equivalentes, no âmbito de sua competência;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 17.618, de 7/7/2008.)

(Vide art. 12 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)
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V – o servidor integrante de equipe multidisciplinar ou de grupo técnico de vigilância 

sanitária e epidemiológica e de área relacionada à saúde, observada sua competência legal;

(Inciso com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

(Vide art. 12 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

VI – o servidor público integrante do SUS, designado para o exercício de atividade de 

regulação da assistência à saúde, de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e 

ambiental ou da auditoria assistencial do SUS.

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 17.618, de 7/7/2008.)

(Vide arts. 12 e 13 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 21 – Compete privativamente às autoridades sanitárias mencionadas nos incisos 

I e II do art. 20:

I – implantar e baixar normas relativas às ações de vigilância à saúde previstas no âmbito 

de sua competência, observadas a pactuação e a condição de gestão estabelecida pelas 

Normas Operacionais do Ministério da Saúde;

(Inciso com redação dada pelo art. 6º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

II – definir as instâncias de recursos dos processos administrativos.

Art. 22 – Compete às autoridades sanitárias mencionadas no inciso III do art. 20 

colaborar e atuar conjuntamente com as autoridades sanitárias do setor de saúde para a 

efetivação das ações de vigilância à saúde.

Art. 23 – Compete privativamente às autoridades sanitárias mencionadas no inciso IV 

do art. 20:

I – conceder alvará sanitário para funcionamento de estabelecimento;

II – instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua competência.

Parágrafo único  – Entende-se por alvará sanitário o documento expedido por intermédio 

de ato administrativo privativo do órgão sanitário competente, contendo permissão para 

o funcionamento dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário.

Art. 24 – Compete privativamente à autoridade sanitária a que se refere o inciso VI do 

art. 20, no exercício de atividades de vigilância sanitária:

I – exercer o poder de polícia sanitária;

II – inspecionar, fiscalizar e interditar cautelarmente estabelecimento, produto, ambiente 

e serviço sujeitos ao controle sanitário;

III – coletar amostras para análise e controle sanitário;

IV – apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário;

V – lavrar autos, expedir notificações e aplicar penalidades.

§ 1º – O servidor no exercício de atividade de vigilância sanitária terá livre acesso aos 

locais indicados no inciso II do “caput” deste artigo.

§ 2º – As competências previstas neste artigo ficam estendidas ao servidor de que trata 

o inciso IV do art. 20, designado pelo Secretário de Estado de Saúde, na forma do art. 13 

da Lei nº 15474, de 28 de janeiro de 2005.

(Artigo com redação dada pelo art. 7º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)
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Capítulo II
Da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

(Capítulo com denominação alterada pelo art. 8º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 25 – Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I – vigilância epidemiológica o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 

a detecção e a prevenção de mudança nos fatores determinantes e condicionantes da 

saúde individual ou coletiva;

II – vigilância ambiental o conjunto de informações e ações que possibilitam o 

conhecimento, a detecção e a prevenção de fatores determinantes e condicionantes do 

meio ambiente que interferem na saúde humana.

Parágrafo único – Compete à autoridade sanitária responsável pelas ações de vigilância 

epidemiológica e de vigilância ambiental implementar as medidas de prevenção e controle 

das doenças e dos agravos e determinar a sua adoção.

(Artigo com redação dada pelo art. 8º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 26 – Constituem ações dos serviços de vigilância epidemiológica e ambiental a 

cargo da autoridade sanitária:

I – avaliar as situações epidemiológicas e definir ações específicas para cada região;

II – elaborar, com base nas programações estaduais e municipais, plano de necessidades 

e cronograma de distribuição de suprimentos de quimioterápicos, vacinas, insumos para 

diagnósticos e soros, mantendo-os em quantidade e condições de estocagem ideais;

III – realizar levantamentos, investigações e inquéritos epidemiológicos e ambientais, 

bem como programação e avaliação das medidas para controle de doenças e de situações 

de agravos à saúde;

(Vide art. 1º da Lei nº 15.889, de 29/11/2005.)

IV – viabilizar a implementação do sistema de vigilância epidemiológica e ambiental e 

coordenar sua execução, definindo o fluxo de informações, para contínua elaboração e 

análise de indicadores;

V – implantar e estimular a notificação compulsória de agravos, doenças e fatores de 

risco relevantes;

(Vide art. 6º da Lei nº 14.088, de 6/12/2001.)

VI – promover a qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades 

de vigilância epidemiológica e ambiental;

VII – adotar procedimentos de rotina e estratégias de campanhas para vacinação da 

população contra doenças imunopreveníveis, em articulação com outros órgãos;

VIII – acompanhar e avaliar os projetos de intervenção ambiental, para prevenir e 

controlar os riscos à saúde individual e coletiva;

IX – avaliar e orientar as ações de vigilância epidemiológica e ambiental realizadas pelos 

Municípios e seus órgãos de saúde;

X – emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde;

XI – fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças;

XII – submeter, ainda que preventivamente, o eventual responsável pela introdução 
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ou propagação de doença à realização de exames, internação, quarentena ou outras 

medidas que se fizerem necessárias em decorrência dos resultados da investigação ou de 

levantamento epidemiológico;

XIII – notificar o responsável, ainda que eventual, de que a desobediência às 

determinações contidas no inciso XII poderá configurar crime, conforme previsto nos arts. 

267 e 268 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que contém o Código Penal;

XIV – lavrar notificações e determinações;

XV – expedir intimações e aplicar penalidades;

XVI – instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua competência.

(Artigo com redação dada pelo art. 8º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 27 – Compete aos profissionais da área de saúde, devidamente habilitados e no 

exercício de suas funções, auxiliar a autoridade sanitária na execução das ações de vigilância 

epidemiológica.

(Artigo com redação dada pelo art. 8º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

(Vide art. 1º da Lei nº 15.889, de 29/11/2005.)

Art. 28 – Serão notificados compulsoriamente ao SUS os casos suspeitos ou confirmados de:

I  – doença que possa requerer medidas de isolamento ou quarentena, de acordo com 

o Regulamento Sanitário Internacional;

II – doença e agravo previstos pelo Ministério da Saúde;

(Vide art. 6º da Lei nº 14.088, de 6/12/2001.)

III – doença constante em relação elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde, 

atualizada periodicamente, observada a legislação federal;

IV – acidente e doença relacionados com o trabalho, de acordo com as normas da 

Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 29 – É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência, 

comprovada ou presumida, de caso de doença transmissível, nos termos do art. 28 desta lei.

Art. 30 – Fica obrigado a notificar à autoridade sanitária local a ocorrência, comprovada 

ou presumida, de caso de doença transmissível, na seguinte ordem de prioridade:

I – o médico chamado para prestar cuidados ao doente, mesmo que não assuma a 

direção do tratamento;

II – o responsável por hospital ou estabelecimento congênere, organização para-

hospitalar e instituição médico-social de qualquer natureza, onde o doente receba 

atendimento;

III – o responsável técnico por laboratório que execute exame microbiológico, sorológico, 

anatomopatológico ou radiológico, para diagnóstico de doença transmissível;

IV – o farmacêutico, veterinário, dentista, enfermeiro ou pessoa que exerça profissão 

afim, que tenha conhecimento da ocorrência da doença;

V – o responsável por estabelecimento de ensino, creche, local de trabalho ou habitação 

coletiva onde se encontre o doente;
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VI – o responsável pelo serviço de verificação de óbitos e pelo instituto médico-legal;

VII – o responsável por automóvel, caminhão, ônibus, trem, avião, embarcação ou outro 

meio de transporte em que se encontre o doente.

Parágrafo único – O Cartório de Registro Civil que registrar óbito por moléstia 

transmissível comunicará o fato, no prazo de vinte e quatro horas, à autoridade sanitária 

local, que verificará se o caso foi notificado nos termos das normas regulamentares.

(Vide art. 1º da Lei nº 13.953, de 20/7/2001.)

Art. 31 – A inclusão de doença ou agravo à saúde na relação das doenças de notificação 

compulsória no Estado, os procedimentos, formulários e fluxos de informações necessários 

a esse fim, bem como as instruções sobre o processo de investigação epidemiológica para 

cada doença constarão de normas técnicas específicas.

(Vide Lei nº 15.952, de 28/12/2005.)

Art. 32 – Recebida a notificação, a autoridade sanitária procederá à investigação 

epidemiológica pertinente da população sob risco, para a elucidação do diagnóstico e 

avaliação do comportamento da doença ou do agravo à saúde.

§ 1º – A autoridade sanitária poderá, sempre que julgar oportuno, visando à proteção da 

saúde pública e do meio ambiente, exigir e realizar investigação, inquérito e levantamento 

epidemiológico de indivíduos, grupos populacionais e ambientes determinados.

§ 2º – Quando houver indicação e conveniência, a autoridade sanitária poderá exigir 

a coleta de material para exames complementares.

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

Art. 33 – Em decorrência dos resultados parciais ou finais da investigação, do inquérito 

ou do levantamento epidemiológico de que trata o art. 32, a autoridade sanitária adotará 

medidas imediatas para o controle da doença, no que concerne a indivíduos, grupos 

populacionais e ambiente.

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

Capítulo III
Do Controle de Zoonoses

Art. 34 – Para os efeitos desta lei, entende-se por controle de zoonoses o conjunto de 

ações que visam a prevenir, diminuir ou eliminar os riscos e agravos à saúde provocados 

por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I – zoonose a doença transmissível comum a homens e animais;

II – doença transmitida por vetor a doença transmitida ao homem por meio de seres 

vivos que veiculam o agente infeccioso, tendo ou não os animais como reservatório;

III – animal sinantrópico o que provavelmente coabita com o homem, no domicílio ou 

peridomicílio.

§ 2º – Nas ações de controle de zoonose, serão consideradas as alterações no meio 

ambiente que interfiram no ciclo natural das nosologias envolvidas.
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§ 3º – As campanhas que tenham como objetivo o combate a endemias com uso de 

inseticidas serão precedidas de estudos de impacto ambiental e de eficácia e efetividade.

Art. 35 – Os serviços de controle de zoonoses no Estado serão estruturados segundo 

os princípios do SUS e obedecerão às seguintes diretrizes:

I – definição e utilização dos critérios epidemiológicos para a organização dos serviços 

de controle e diagnóstico de zoonoses;

II – desenvolvimento de ações de combate e controle dos vetores, animais reservatórios 

e sinantrópicos e dos agravos à saúde, de forma integrada com a vigilância epidemiológica, 

de saneamento, meio ambiente, educação, comunicação social e saúde do trabalhador, 

ressaltando o caráter de complementaridade do combate químico.

Art. 36 – Compete aos serviços de controle de zoonoses:

I – planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar, avaliar e executar as ações 

de controle de zoonoses;

II – analisar o comportamento das zoonoses, das doenças ou dos agravos causados 

por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico e a projeção de tendências de 

forma a subsidiar o planejamento estratégico;

III – analisar o impacto das ações desenvolvidas, das metodologias empregadas e das 

tecnologias incorporadas;

IV – promover a capacitação dos recursos humanos;

V – promover o desenvolvimento da pesquisa em área de incidência de zoonose;

VI – integrar-se de forma dinâmica e interativa com o sistema de informações do SUS;

VII – definir e implementar laboratórios de referência em controle de zoonoses;

VIII – incentivar e orientar a criação, a construção e o aparelhamento dos Centros e 

Núcleos de Controle de Zoonoses nos Municípios;

IX – incentivar e orientar a organização dos serviços de zoonoses, garantindo fácil 

acesso da população aos serviços e às informações.

Art. 37 – Os atos danosos cometidos por animal são da inteira responsabilidade de 

seu proprietário.

Parágrafo único – Quando o ato danoso for cometido por animal sob a guarda de 

preposto, estender-se-á a este a responsabilidade de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 38 – Fica o proprietário de animal doméstico obrigado a:

I – mantê-lo permanentemente imunizado contra as doenças definidas pelas autoridades 

sanitárias;

II – mantê-lo permanentemente em perfeitas condições sanitárias e de saúde, 

compatíveis com a preservação da saúde coletiva e a prevenção de doenças transmissíveis, 

bem como tomar as providências pertinentes à remoção de dejetos por ele produzidos;

III – mantê-lo distante de local onde coloque em risco o controle da sanidade dos 

alimentos e outros produtos de interesse da saúde ou comprometa a higiene e a limpeza 

do lugar;
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IV – permitir, sempre que necessário, a inspeção pela autoridade sanitária, no exercício 

de suas funções, das dependências de alojamento, das condições de saúde e das condições 

sanitárias do animal sob sua guarda;

V – acatar as medidas de saúde decorrentes das determinações da autoridade sanitária 

que visem à preservação e à manutenção da saúde e à prevenção de doenças transmissíveis 

e de sua disseminação.

§ 1º – A inspeção a que se refere o inciso IV deste artigo compreende a execução de 

provas sorológicas e a apreensão e o sacrifício do animal considerado perigoso à saúde.

§ 2º – Cabe ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposição adequada do 

cadáver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário competente.

Art. 39 – O proprietário que já não tiver interesse em manter seu animal solicitará ao 

órgão responsável orientação sobre sua destinação, não podendo abandoná-lo .

Parágrafo único  – Compete ao poder público definir os locais adequados para a 

destinação do animal a que se refere o “caput” deste artigo.

Art. 40 – A criação e o controle da população animal serão regulamentados por 

legislação municipal, no âmbito de sua competência, na defesa do interesse local, 

respeitadas as disposições federais e estaduais pertinentes.

Art. 41 – A criação em cativeiro e o controle da população de animais silvestres 

obedecerão à legislação específica.

Capítulo IV
Do Saneamento

(Capítulo com alteração de denominação pelo art. 9º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Seção I

Disposições Gerais

Art. 42 – Para os efeitos desta lei, saneamento é o conjunto de ações, serviços e obras 

que visam a garantir a salubridade ambiental por meio de:

I – abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de potabilidade e 

em quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto;

II – coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotamentos sanitários;

III – coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos resíduos sólidos, líquidos 

e gasosos;

IV – coleta e disposição ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos provenientes 

do tratamento de esgotamentos sanitários;

V – coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos;

VI – drenagem de águas pluviais;

VII – controle de animais vetores, hospedeiros, reservatórios e sinantrópicos.

(Artigo com redação dada pelo art. 9º da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)
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Art. 43 – O SUS participará da formulação da política ambiental e de saneamento do 

Estado e executará, no que lhe couber, as ações de vigilância ambiental e de saneamento, 

em caráter complementar e supletivo, nas esferas federal, estadual e municipal, sem prejuízo 

da competência legal específica.

Art. 44 – A qualidade do ar interno em sistemas climatizados fechados será compatível 

com o disposto na legislação vigente.

Parágrafo único – O ambiente fechado não climatizado contará com sistema de 

renovação de ar.

Seção II
Das Águas para Abastecimento

Art. 45 – A água para consumo humano distribuída pelo sistema público terá sua 

qualidade avaliada pelo serviço sanitário, segundo a legislação em vigor.

§ 1º  – Toda construção considerada habitável será ligada à rede pública de abastecimento 

de água.

§ 2º – Quando não houver rede pública de abastecimento de água, o órgão prestador 

do serviço indicará as medidas técnicas adequadas à solução do problema.

§ 3º – Compete ao órgão ou ao concessionário responsável pelo sistema público de 

abastecimento de água no Estado:

I – analisar, permanentemente, a qualidade da água;

II – divulgar, mensalmente, os resultados obtidos aos usuários;

III – enviar à Secretaria de Estado da Saúde e às Secretarias Municipais de Saúde ou 

órgãos equivalentes relatórios mensais relativos ao controle da qualidade da água fornecida.

§ 4º – Sempre que o serviço sanitário detectar a existência de anormalidade ou falha 

no sistema público de abastecimento de água, com risco para a saúde da população, 

comunicará o fato ao órgão responsável.

§ 5º – Compete à Secretaria de Estado da Saúde, às Diretorias Regionais de Saúde e 

aos Municípios, de acordo com a habilitação e condição de gestão do sistema de saúde 

respectivo, conforme definido nas Normas Operacionais do Ministério da Saúde e na 

legislação em vigor:

I – fiscalizar e inspecionar a água para consumo humano, respeitadas as normas e os 

padrões vigentes;

II – promover a análise da qualidade da água destinada ao abastecimento público e 

divulgar, mensalmente, os resultados dessa análise;

III – determinar providências imediatas para sanar anormalidade ou falha no sistema 

público de abastecimento de água.

Art. 46 – Os reservatórios de água potável serão mantidos limpos, higienizados e 

tampados.

Art. 47 – Os aspectos sanitários relacionados com o uso da água não destinada a consumo 

humano obedecerão ao disposto na legislação em vigor e nas normas dos órgãos competentes.
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Seção III
Do Esgotamento Sanitário e da Drenagem Pluvial

Art. 48 – A construção considerada habitável será ligada à rede coletora de esgoto 

sanitário.

§ 1º – Quando não houver rede coletora de esgoto sanitário, o órgão prestador do 

serviço indicará as medidas técnicas adequadas à solução do problema.

§ 2º – As medidas individuais ou coletivas para tratamento e disposição de esgotamento 

sanitário atenderão às normas técnicas vigentes.

Art. 49 – O sistema público de coleta de esgoto tratará o esgoto coletado antes de 

lançá-lo em curso de água. 

Parágrafo único – É vedado o lançamento de esgoto sanitário em galeria ou rede de 

águas pluviais.

Art. 50 – As galerias ou redes de águas pluviais serão mantidas limpas e em bom estado 

de funcionamento.

Art. 51 – Nas obras de construção civil, é obrigatória a drenagem permanente de 

coleções líquidas, originadas pelas chuvas ou não.

Art. 52 – A utilização de esgoto sanitário ou do lodo proveniente de seu tratamento em 

atividades agrícolas ou pastoris obedecerá à legislação em vigor e às normas dos órgãos 

competentes.

Seção IV
Dos Resíduos Sólidos Domésticos e Hospitalares

Art. 53 – A coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 

domésticos são de responsabilidade do poder público e serão realizados de forma a evitar 

riscos à saúde e ao ambiente.

Art. 54 – Cabe ao poder público regulamentar o Plano Estadual de Manejo Ambiental 

de Resíduos Domésticos e Hospitalares, segundo as normas legais pertinentes nos âmbitos 

federal, estadual e municipal, incluindo:

I – a priorização das ações de coleta seletiva dos resíduos passíveis de reaproveitamento;

II – a obrigatoriedade da coleta seletiva dos resíduos não degradáveis ou perigosos;

III – a obrigatoriedade, nos estabelecimentos e serviços de saúde, de segregação dos 

resíduos perigosos no local de origem, de acordo com a legislação e com a orientação das 

autoridades competentes, sob a responsabilidade do gerador dos resíduos;

IV – a definição do fluxo interno, do acondicionamento, do armazenamento e da coleta 

dos resíduos sólidos domésticos e hospitalares em estabelecimento e serviços de saúde, de 

acordo com a legislação e as normas técnicas especiais vigentes;

V – o estabelecimento do reaproveitamento de materiais oriundos dos resíduos sólidos 
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domésticos e de esgoto sanitário, obedecendo à legislação vigente e às especificações e 

às normas do órgão competente;

VI – a proibição de se agregarem materiais e resíduos tóxicos a materiais e resíduos 

inertes para uso que possa afetar a saúde humana e o ambiente.

Art. 55 – O órgão credenciado pelo poder público para efetuar os serviços de coleta de 

resíduos sólidos domésticos definirá o fluxo de coleta e sua destinação final.

Parágrafo único – Na execução dos serviços mencionados no “caput” deste artigo, os 

órgãos competentes manterão condições ambientais adequadas, observada a legislação 

vigente.

Art. 56 – É proibido o acúmulo de resíduos sólidos domésticos e hospitalares ou 

de materiais que propiciem a instalação e a proliferação de roedores e outros animais 

sinantrópicos, bem como a contaminação ambiental, de acordo com a legislação em 

vigor.

Capítulo V

Da Saúde do Trabalhador

Art. 57 – Para os efeitos desta lei, entende-se como saúde do trabalhador o conjunto 

de atividades destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do 

trabalhador submetido a riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

§ 1º – A saúde do trabalhador será resguardada nas relações sociais que se estabelecem 

no processo de produção, de forma a se garantirem sua integridade e sua higidez física e 

mental, observado o que dispõe a legislação pertinente.

§ 2º – Entende-se como processo de produção a relação que se estabelece entre o 

capital e o trabalho, englobando os aspectos econômicos, organizacionais e ambientais 

da produção de bens e serviços.

Art. 58 – Considera-se trabalhador aquele que exerça atividade produtiva ou de 

prestação de serviços no setor formal ou informal da economia.

Art. 59 – Os órgãos da administração pública, direta ou indireta, as entidades civis 

mantidas pelo poder público inclusive, adotarão como condição para a contratação de 

serviços e obras a observância, pelo contratado, da legislação relativa à saúde e à segurança 

dos trabalhadores.

Art. 60 – Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em caráter 

suplementar e de acordo com sua competência legal:

I – elaborar normas técnicas relativas à saúde do trabalhador que levem em consideração 

o ambiente e a organização do trabalho;

II – executar as ações de vigilância à saúde do trabalhador, observando os processos 

de trabalho e os danos à saúde causados pelo trabalho;

III – executar as ações de assistência à saúde do trabalhador;
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IV – informar os trabalhadores, empregadores e sindicatos sobre os riscos e agravos à 

saúde relacionados ao trabalho, respeitados os preceitos éticos;

V – estimular e participar, no âmbito de sua competência, de estudos, pesquisas, análise, 

avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde do trabalhador;

VI – implantar o gerenciamento do Sistema Informatizado em Saúde do Trabalhador, 

para orientação das ações de sua competência;

VII – assegurar o controle social das políticas e ações de saúde do trabalhador;

VIII – adotar preferencialmente critérios epidemiológicos para a definição de prioridades 

na alocação de recursos e na orientação das ações de saúde do trabalhador;

IX – interditar, total ou parcialmente, máquinas, processos e ambientes de trabalho 

considerados de risco grave ou iminente à saúde ou à vida dos trabalhadores e da 

comunidade na sua área de impacto;

X – exigir do empregador a adoção de medidas corretivas de situações de risco no 

ambiente de trabalho, observando a seguinte ordem de prioridade:

a) eliminação da fonte de risco;

b) controle do risco na fonte;

c) controle do risco no ambiente de trabalho;

d) adoção de medidas de proteção individual, que incluirão a diminuição do tempo 

de exposição e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI –, respeitadas 

as normas vigentes;

XI – autorizar a utilização de EPIs somente:

a) em situação de emergência;

b) dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação de medidas de proteção 

coletiva;

c) quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não 

oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças relacionadas com 

o trabalho, a critério da autoridade sanitária.

Art. 61 – São obrigações do empregador, sem prejuízo de outras exigências legais:

I – adequar as condições e a organização do trabalho às condições psicofisiológicas 

dos trabalhadores;

II – garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos ambientes de trabalho 

e a sua permanência pelo tempo que se fizer necessário, fornecendo as informações e os 

dados solicitados para o desenvolvimento de suas atividades, estudos e pesquisas;

III – dar conhecimento à população residente na área de impacto da empresa dos riscos 

decorrentes do processo produtivo, bem como das recomendações e das medidas adotadas 

para sua eliminação e controle;

IV – realizar estudos e pesquisas que visem a eliminar e controlar situações de risco no 

ambiente de trabalho e a esclarecer os trabalhadores sobre elas;

V – permitir aos representantes dos trabalhadores o acompanhamento da vigilância 

nos ambientes de trabalho; 

VI – paralisar as atividades produtivas em situações de risco grave ou iminente para a 

saúde dos trabalhadores e para as áreas circunvizinhas de impacto;
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VII – comunicar imediatamente à autoridade sanitária a ocorrência de situações de 

risco grave ou iminente no ambiente de trabalho, estabelecendo cronograma de adoção 

de medidas para seu controle e correção;

VIII – fornecer aos trabalhadores e aos seus representantes informações escritas sobre 

os diferentes produtos utilizados no processo produtivo, com especificação precisa das 

características, da composição e dos riscos que representem para a saúde e o meio ambiente, 

bem como as medidas preventivas cabíveis;

IX – executar atividades de eliminação ou redução dos riscos no ambiente de trabalho 

de acordo com o disposto nos incisos X e XI do art. 60;

X – instituir programa de controle da saúde dos trabalhadores, custeando a realização dos 

exames médicos admissionais, periódicos, de mudança de função e demissionais, conforme 

a legislação em vigor, e colocando os resultados à disposição das autoridades sanitárias;

XI – fornecer cópias dos resultados dos exames complementares e atestados de saúde 

ocupacional para os trabalhadores;

XII – assegurar que, em caso de contratação de serviços, a empresa contratada elabore 

e implemente programa de controle de saúde de seus trabalhadores, mantendo-o à 

disposição dos órgãos de vigilância;

XIII – notificar ao SUS os agravos à saúde dos trabalhadores;

XIV  – assegurar postos de trabalho compatíveis com suas limitações aos reabilitadosde 

acidentes e doenças relacionados com o trabalho;

XV – implantar planos de contingência, com medidas preventivas, corretivas e 

emergenciais a serem adotadas, quando necessário, tanto no âmbito da empresa quanto 

na área de impacto de suas atividades, bem como programas de treinamento para a sua 

operacionalização eficaz.

XVI – providenciar, às suas expensas, a correta higienização de uniformes, botas, luvas 

e demais equipamentos de proteção individual dos empregados que estejam expostos a 

substâncias ou produtos nocivos a eles ou ao meio ambiente, podendo, para tal, contratar 

serviços de terceiros, desde que licenciados pelo órgão ambiental competente.

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 16.194, de 23/6/2006.)

Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso XVI do “caput” deste artigo, entende-

se por substância ou produto nocivos:

I – à saúde do trabalhador os previstos nas normas regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, em especial a NR 15;

II – ao meio ambiente a substância ou produto que, como resultado da lavagem de 

uniformes, botas, luvas e demais equipamentos de proteção individual, crie efluente poluidor 

que não possa ser lançado em corpos de água ou em canalizações públicas e privadas, por 

contrariar a legislação em vigor.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 16.194, de 23/6/2006.)

Art. 62 – A autoridade sanitária poderá exigir o cumprimento das Normas 

Regulamentadoras e das Normas Técnicas Específicas relacionadas com a defesa da saúde 

do trabalhador, conforme a lei pertinente.
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Parágrafo único – Em caráter complementar ou na ausência de norma técnica específica, 

a autoridade sanitária poderá adotar normas, preceitos e recomendações de organismos 

nacionais e internacionais referentes à proteção da saúde do trabalhador.

Art. 63 – Cabe ao Conselho Estadual de Saúde manter Câmara Técnica de Saúde do 

Trabalhador a ele subordinada.

Art. 64 – Fica assegurado aos representantes dos trabalhadores o direito de requerer aos 

órgãos gestores a interdição de máquina, processo e ambiente de trabalho considerados 

de risco grave ou iminente à vida ou à saúde do trabalhador.

Art. 65 – As edificações obedecerão a requisitos técnicos que garantam perfeita 

segurança aos que nelas trabalham.

Art. 66 – É proibido exigir, nos exames pré-admissionais, sorologia para Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida  – SIDA –, atestados de esterilização, testes de diagnóstico de 

gravidez e outros que visem a dificultar o acesso ao trabalho ou que expressem preconceito, 

nos termos da Constituição da República.

(Vide inciso I do art. 2º da Lei nº 14.582, de 17/1/2003.)

(Vide Lei nº 15.218, de 7/7/2004.)

Capítulo VI
Da Alimentação e da Nutrição

(Vide art. 1º da Lei nº 15.072, de 5/4/2004.)

(Vide Lei nº 15.982, de 19/1/2006.)

Art. 67 – A Política Estadual de Alimentação e Nutrição integra a Política Nacional de 

Saúde e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, inserida no contexto da Segurança 

Alimentar e Nutricional.

Art. 68 – Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I – alimentação o processo biológico e cultural que se traduz na escolha, na preparação 

e no consumo de um ou de vários alimentos;

II – nutrição o estado fisiológico que resulta do consumo e da utilização biológica de 

energia e nutrientes em nível celular; 

III – vigilância alimentar e nutricional a coleta e a análise de informações sobre a situação 

alimentar e nutricional de indivíduos e coletividades, com o propósito de fundamentar 

medidas destinadas a prevenir ou corrigir problemas detectados ou potenciais;

IV – vigilância epidemiológica nutricional a parte da vigilância alimentar e nutricional 

que tem como enfoque principal o estado de nutrição dos grupos de pessoas mais expostas 

aos problemas da nutrição;

V – vigilância sanitária dos alimentos a verificação da aplicação de normas e condutas 

que objetivam assegurar a necessária qualidade dos alimentos;
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VI – critério de sanidade dos alimentos a definição de princípios, normas, métodos e 

procedimentos para assegurar que os alimentos tenham bom valor nutricional e não apresentem 

contaminantes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde dos consumidores.

(Vide Lei nº 14.180, de 16/1/2002.)

Art. 69 – O Secretário de Estado da Saúde e os Secretários Municipais de Saúde 

promoverão a elaboração, implementação e avaliação da política de alimentação e nutrição, 

em articulação com os setores de agricultura e abastecimento, planejamento, educação, 

trabalho e emprego, indústria e comércio, ciência e tecnologia e outros setores envolvidos 

com a segurança alimentar e nutricional.

Art. 69-A – É obrigatória a notificação à autoridade sanitária local, por hospitais, prontos-

socorros, postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou 

privadas, de ocorrência de casos de doenças transmitidas por alimentos DTA.

Parágrafo único – Considera-se DTA a doença causada pela ingestão de alimento 

contaminado por agente infeccioso específico ou pela toxina por ele produzida.

(Artigo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 17.331, de 9/1/2008.)

Art. 70 – Compete à Secretaria de Estado da Saúde:

I – participar da definição e do financiamento dos alimentos e dos insumos estratégicos, 

segundo o seu papel nos planos, programas, projetos e atividades que operacionalizarão 

a Política Estadual de Alimentação e Nutrição;

II – orientar e apoiar os Municípios em seus processos de aquisição de alimentos e outros 

insumos estratégicos, de forma a adequar a aquisição à realidade alimentar e nutricional 

da população e a assegurar o abastecimento oportuno, regular e de menor custo;

III – prestar cooperação técnica aos Municípios na implementação das ações decorrentes 

da Política Estadual de Alimentação e Nutrição;

IV – elaborar e apoiar estudos e pesquisas estrategicamente importantes para 

implementação, avaliação ou reorientação das questões relativas à alimentação e à nutrição;

V – coordenar o componente estadual do SUS responsável pela operacionalização da 

política de alimentação e nutrição;

VI – consolidar o componente estadual do SUS vinculado ao Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional – Sisvan –, ampliando a sua abrangência técnica e geográfica, com fins 

de mapeamento e monitoramento da fome, da desnutrição e de outros problemas nutricionais;

VII – organizar e coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública no 

tocante a procedimentos relativos ao diagnóstico de distúrbios nutricionais e ao controle 

da iodatação do sal;

VIII – promover a capacitação dos recursos humanos necessários à implementação da 

Política Estadual de Alimentação e Nutrição;

IX – implementar as ações de vigilância sanitária de alimentos;

X – manter e estreitar as relações entre a vigilância sanitária de alimentos e as ações 

executadas pelo Ministério da Agricultura e pela Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento nesse setor, com o objetivo de preservar atributos relacionados 

com o valor nutricional e a sanidade dos alimentos;
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XI – participar do financiamento de insumos destinados à atenção ambulatorial e 

hospitalar, no que diz respeito ao atendimento de distúrbios nutricionais;

XII – promover a adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis, mediante a mobilização 

de diferentes segmentos da sociedade e a realização de campanhas de comunicação;

XIII – promover negociações intersetoriais que propiciem o acesso universal a alimentos 

de boa qualidade;

XIV – promover o controle social da execução da Política Estadual de Alimentação e 

Nutrição e da aplicação dos recursos financeiros correspondentes, mediante o fortalecimento 

da ação do Conselho Estadual de Saúde.

(Vide Lei nº 14.180, de 16/1/2002.)

Art. 71 – Compete às Secretarias Municipais de Saúde ou aos órgãos equivalentes, de 

acordo com a habilitação e a condição de gestão, segundo as Normas Operacionais do 

Ministério da Saúde:

I – coordenar o componente municipal do SUS responsável pela operacionalização da 

política de alimentação e nutrição;

II – receber ou adquirir alimentos e suplementos nutricionais, garantindo o abastecimento 

de forma permanente e oportuna, bem como sua dispensação adequada;

III – promover as medidas necessárias para integrar a programação municipal à adotada 

pelo Estado; 

IV – promover o treinamento e a capacitação de recursos humanos para operacionalizar, 

de forma produtiva e eficaz, as atividades específicas da área de alimentação e nutrição;

V – promover mecanismos de consolidação do componente municipal do SUS vinculado 

ao Sisvan;

VI – estabelecer a prática contínua e regular de atividades de informação e análise;

VII – implantar, na rede de serviços, o atendimento da clientela portadora de agravos 

nutricionais clinicamente instalados, envolvendo a assistência alimentar, o controle de 

doenças intercorrentes e a vigilância dos irmãos e de contatos, garantindo a simultaneidade 

da execução de ações específicas de nutrição e de ações convencionais de saúde;

VIII – uniformizar procedimentos relativos à avaliação de casos, à eleição de beneficiários, 

ao acompanhamento e à recuperação de desnutridos, bem como à prevenção e ao manejo 

de doenças que interferem no estado nutricional;

IX – obter e divulgar informações representativas do consumo alimentar;

X – realizar vigilância da hipovitaminose A, promovendo a aplicação periódica de 

megadoses dessa vitamina, se necessário;

XI – promover a difusão de conhecimentos e recomendações sobre práticas alimentares 

saudáveis, tais como o valor nutritivo, as propriedades terapêuticas, as indicações ou as 

interdições de alimentos ou de suas combinações, mobilizando diferentes segmentos sociais;

XII – executar ações de vigilância sanitária dos alimentos sob sua responsabilidade;

XIII – manter e estreitar as relações entre a vigilância sanitária de alimentos e as ações 

executadas pelo Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e pelas Secretarias Municipais de Agricultura ou órgãos equivalentes, com o objetivo 

de preservar atributos relacionados com o valor nutricional e com a sanidade dos alimentos;
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XIV – associar-se a outros Municípios, sob a forma de consórcios inclusive, de modo a 

prover o atendimento de sua população nas questões referentes a alimentação e nutrição;

XV – participar do financiamento das ações das políticas nacional e estadual, destinando 

recursos para a prestação de serviços e aquisição de alimentos e outros insumos;

XVI – definir e adquirir, com o apoio dos demais gestores, os alimentos e insumos 

estratégicos que fazem parte da suplementação alimentar e nutricional na rede de serviços 

de saúde, atentando para que a aquisição esteja consoante a realidade alimentar e 

nutricional e para que seja assegurado o abastecimento oportuno, regular e de menor custo;

XVII – promover negociações intersetoriais que propiciem o acesso universal a alimentos 

de boa qualidade;

XVIII – promover o controle social da execução da Política Estadual de Alimentação e 

Nutrição e da aplicação dos recursos financeiros correspondentes, mediante o fortalecimento 

da ação dos Conselhos Municipais de Saúde.

Capítulo VII

Do Sangue, dos Hemocomponentes e dos Hemoderivados

Art. 72 – Compete ao SUS, no que se refere à política de sangue, hemocomponentes e 

hemoderivados, nas esferas federal, estadual e municipal, de forma articulada e de acordo 

com sua competência legal e normativa:

I – disciplinar a atividade industrial e a normalização de todas as etapas de obtenção, 

processamento e utilização do sangue, seus componentes e hemoderivados;

II – criar e estimular condições para a doação voluntária de sangue;

III – coibir a comercialização de sangue, hemocomponentes e hemoderivados;

IV – incentivar a organização da rede de instituições públicas e privadas responsáveis 

pelo suprimento da demanda de sangue, hemocomponentes e hemoderivados;

V – realizar o atendimento a portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias;

VI – controlar a qualidade dos produtos e fiscalizar as atividades exercidas pelos serviços 

públicos e privados;

VII – promover pesquisas, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos 

para suprir as necessidades da área.

Art. 73 – Compete à Secretaria de Estado da Saúde:

I – viabilizar os meios para garantir a disponibilidade de sangue, hemocomponentes e 

hemoderivados na quantidade e qualidade exigidas pelos padrões definidos na legislação 

e nas normas de saúde pública do País;

II – regulamentar o processo de coleta, processamento, percurso e transfusão do sangue 

e seus derivados, mantendo uma rede estadual de hematologia e hemoterapia para o 

desenvolvimento de ações e a prestação de serviços nessas áreas, visando ao atendimento a 

toda a população do Estado, de acordo com as diretrizes do SUS para a política de sangue, 

hemocomponentes e hemoderivados;

III – planejar, programar, coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar as atividades de 

hematologia e hemoterapia no Estado;
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IV – cadastrar e licenciar, para seu funcionamento, os serviços executores de atividades 

hemoterápicas no Estado; 

V – organizar, de forma hierarquizada e descentralizada, a rede de atendimento aos 

usuários do sistema estadual de saúde;

VI – garantir a existência de profissional técnico responsável em todas as unidades 

públicas e privadas de atendimento;

VII – controlar e fiscalizar os estabelecimentos públicos e privados que coletarem, 

produzirem, distribuírem ou utilizarem sangue, hemocomponentes e hemoderivados em 

seus procedimentos e regulamentar seu funcionamento;

VIII – controlar as doações e transfusões de sangue nos estabelecimentos de saúde, 

por meio de sistemas de controle hemoterápico;

IX – desenvolver e implementar mecanismos que permitam disciplinar as ações de coleta 

de sangue, processamento, armazenamento, transfusão e distribuição de componentes 

sanguíneos, de acordo com a legislação federal vigente;

X – avaliar e implementar, nos órgãos executores de atividades hemoterápicas, 

programas de controles de qualidade interno e externo dos reativos, equipamentos e 

métodos que funcionem segundo os padrões estabelecidos pelas normas nacionais e 

internacionais, garantindo a efetiva proteção do doador e do receptor;

XI – regulamentar e coordenar o programa de vigilância da qualidade do sangue;

XII – regulamentar e autorizar a entrada de hemocomponentes no País e sua saída 

para outros países;

XIII – fiscalizar os serviços de hematologia e hemoterapia, observada a exigência de:

a) testes e exames de sangue realizados a partir de procedimentos descritos em 

manuais operacionais padronizados e validados, que contenham normas de controle de 

qualidade para pessoal, equipamentos, materiais, técnicas sorológicas e imunoematológicas 

e reagentes;

b) existência de registros dos procedimentos realizados e das reações transfusionais 

ocorridas que lhe forem informados, bem como dos procedimentos adotados;

c) estoque de sangue e hemocomponentes feitos separadamente de produtos 

potencialmente contaminantes;

d) estocagem adequada de unidades coletadas e testadas;

e) destinação segura para bolsas com sorologia sabidamente reagente;

f) realização dos exames sorológicos previstos pelo Ministério da Saúde em cada bolsa 

de sangue coletado, com registro e arquivamento dos resultados;

g) confirmação da reatividade e da especificidade dos reagentes por meio de, pelo 

menos, um controle positivo e um controle negativo;

h) uso de materiais descartáveis e atóxicos em todas as fases do processo, desde a 

obtenção dos hemocomponentes até sua utilização;

i) cuidados com a segurança dos usuários e dos funcionários, no que se refere a sua 

exposição a materiais com riscos biológicos de contaminação;

j) procedimentos seguros de descarte dos materiais;

l) condições adequadas do ambiente físico;

XIV – controlar os estabelecimentos hemoterápicos, por meio da fiscalização e da 

avaliação de amostras sorológicas, da investigação epidemiológica de casos de doenças 
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transmissíveis por sangue e de sistemas de avaliação baseados em cruzamento de dados 

referentes a doações e transfusões realizadas no Estado;

XV – garantir o cumprimento das normas e dos regulamentos da política de sangue 

do Ministério da Saúde.

Art. 74 – É vedada a comercialização de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, 

bem como a de sangue e seus derivados.

Capítulo VIII

Da Vigilância Sanitária

Seção I

Disposições Gerais

Art. 75 – Para os efeitos desta lei, entende-se por vigilância sanitária o conjunto de 

ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens 

e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle:

I – de todas as etapas e processos da produção de bens de capital e de consumo que 

se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, bem como o de sua utilização;

II – da prestação de serviços;

III – da geração, da minimização, do acondicionamento, do armazenamento, do 

transporte e da disposição final de resíduos sólidos e de outros poluentes, segundo a 

legislação específica;

IV – da geração, da minimização e da disposição final de efluentes, segundo a legislação 

específica;

V – de ambientes insalubres para o homem ou propícios ao desenvolvimento de animais 

sinantrópicos;

VI – do ambiente e dos processos de trabalho e da saúde do trabalhador.

Parágrafo único  – As ações de vigilância sanitária são privativas do órgão sanitário, 

indelegáveis e intransferíveis.

Art. 76 – A implementação de medidas de controle ou a supressão de fatores de risco 

para a saúde serão precedidas de investigação e avaliação, salvo nas situações de risco 

iminente ou dano constatado à saúde, à vida ou à qualidade de vida.

Art. 77 – As ações de vigilância sanitária serão exercidas por autoridade sanitária 

estadual ou municipal, que terá livre acesso aos estabelecimentos e aos ambientes sujeitos 

ao controle sanitário.

Art. 78 – A competência para expedir intimações e lavrar autos e termos é exclusiva 

dos fiscais sanitários no exercício de suas funções ou de servidor público do quadro da 

saúde designado para estas funções.
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Art. 79 – Entendem-se por controle sanitário as ações desenvolvidas pelo órgão de 

vigilância sanitária para aferição da qualidade dos produtos e a verificação das condições 

de licenciamento funcionamento dos estabelecimentos, envolvendo:

I – inspeção;

II – fiscalização;

III – lavratura de autos;

IV – aplicação de penalidades.

Parágrafo único  – A fiscalização se estenderá à publicação e à publicidade de produtos 

e serviços de interesse da saúde.

Seção II

Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 80 – São sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentos de serviço de saúde e 

os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde.

§ 1º  –  Entende-se por estabelecimento de serviço de saúde aquele destinado a promover 

a saúde do indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos, prevenir e limitar os danos a ele 

causados e reabilitá-lo quando sua capacidade física, psíquica ou social for afetada.

§ 2º – Entende-se por estabelecimento de serviço de interesse da saúde aquele que exerça 

atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar danos ou agravos à saúde da população.

Art. 81 – Para os efeitos desta lei, considera-se estabelecimento de serviço de saúde 

aquele que presta:

I – serviço de saúde em regime de internação e ambulatorial, aí incluídos clínicas e 

consultórios públicos e privados;

II – serviço de apoio ao diagnóstico e serviço terapêutico;

III – serviço de sangue, hemocomponentes e hemoderivados;

IV – serviço de banco de leite humano;

(Inciso acrescentado pelo art. 6º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

V – outros serviços de saúde não especificados nos incisos anteriores.

(Inciso renumerado pelo art. 6º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

Art. 82 – Para os efeitos desta lei, consideram-se estabelecimentos de serviço de 

interesse da saúde:

I – os que produzem, beneficiam, manipulam, fracionam, embalam, reembalam, 

acondicionam, conservam, armazenam, transportam, distribuem, importam, exportam, 

vendem ou dispensam: 

a) medicamentos, drogas, imunobiológicos, plantas medicinais, insumos farmacêuticos 

e correlatos;

b) produtos de higiene, saneantes, domissanitários e correlatos;

c) perfumes, cosméticos e correlatos;

d) alimentos, bebidas, matérias-primas alimentares, produtos dietéticos, aditivos, 

coadjuvantes, artigos e equipamentos destinados ao contato com alimentos;
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II – os laboratórios de pesquisa, de análise de amostras, de análise de produtos 

alimentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de qualidade de produtos, 

equipamentos e utensílios;

III – as entidades especializadas que prestam serviços de controle de pragas urbanas;

IV – os de hospedagem de qualquer natureza;

V – os de ensino fundamental, médio e superior, as pré-escolas e creches e os que 

oferecem cursos não regulares;

VI – os de lazer e diversão, ginástica e práticas desportivas;

VII – os de estética e cosmética, saunas, casas de banho e congêneres;

VIII – os que prestam serviços de transporte de cadáver, velórios, funerárias, necrotérios, 

cemitérios, crematórios e congêneres;

(Vide Lei nº 15.758, de 4/10/2005.)

(Vide Lei nº 18.795, de 1º/4/2010.)

IX – as garagens de ônibus, os terminais rodoviários e ferroviários, os portos e 

aeroportos;

X  – os que prestam serviços de lavanderia, conservadoria e congêneres;

XI – os que degradam o meio ambiente por meio de poluição de qualquer natureza 

e os que afetam os ecossistemas, contribuindo para criar um ambiente insalubre para o 

homem ou propício ao desenvolvimento de animais sinantrópicos;

XII – outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta ou indiretamente, provocar 

danos ou agravos à saúde ou à qualidade de vida da população.

§ 1º – O transporte sanitário, público ou privado, por ambulância de qualquer tipo, é 

considerado serviço de saúde e, como tal, passível de fiscalização por parte do gestor do 

SUS, em sua área de jurisdição.

§ 2º – O gestor normatizará os serviços a que se refere esta seção por meio de ato de 

sua competência, especificando a composição de seus equipamentos, em conformidade 

com as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas  – ABNT  –, as determinações 

técnicas de cada nível do SUS e a legislação federal em vigor.

(Vide Lei nº 14.180, de 16/1/2002.)

Art. 83 – Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitários ficam 

obrigados a:

I – observar os padrões específicos de registro, conservação, embalagem, rotulagem e 

prazo de validade dos produtos expostos à venda, armazenados ou entregues ao consumo;

II – usar somente produtos registrados pelo órgão competente;

III – manter instalações e equipamentos em condições de conservar os padrões de 

identidade e qualidade dos produtos e dos serviços e de preservar a saúde dos trabalhadores 

e de terceiros;

IV – manter rigorosas condições de higiene, observada a legislação vigente;

V – manter os equipamentos de transporte de produtos em perfeito estado de 

conservação, higiene e segurança, segundo os graus de risco envolvidos e dentro dos 

padrões estabelecidos para o fim a que se propõem;
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VI – manter pessoal qualificado e em número suficiente para o manuseio, o 

armazenamento e o transporte corretos do produto e para o atendimento adequado ao 

usuário do serviço e do produto;

VII – fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual e treinamento 

adequado, de acordo com o produto a ser manuseado, transportado e disposto ou com 

o serviço a ser prestado, segundo a legislação vigente;

VIII – fornecer ao usuário do serviço e do produto as informações necessárias para sua 

utilização adequada e para a preservação de sua saúde;

IX – manter controle e registro de medicamentos sob regime especial utilizados em 

seus procedimentos, na forma prevista na legislação vigente.

Art. 84 – A autoridade sanitária poderá exigir exame clínico ou laboratorial de pessoas 

que exerçam atividades em estabelecimento sujeito ao controle sanitário.

Art. 85 – Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitária terão alvará 

sanitário expedido pela autoridade sanitária competente, municipal ou estadual, conforme 

habilitação e condição de gestão, com validade de um ano a partir de sua emissão, renovável 

por períodos iguais e sucessivos, devendo sua renovação ser requerida no mínimo cento 

e vinte dias antes do término de sua vigência.

(“Caput” com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 15.102, de 14/5/2004.)

§ 1º – A concessão ou a renovação do alvará sanitário ficam condicionadas ao 

cumprimento de requisitos técnicos e à inspeção da autoridade sanitária competente.

§ 2º – Serão inspecionados os ambientes internos e externos dos estabelecimentos, os 

produtos, as instalações, as máquinas, os equipamentos, as normas e as rotinas técnicas 

do estabelecimento.

§ 3º – O alvará sanitário poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado, 

no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o 

direito de defesa em processo administrativo instaurado pela autoridade sanitária.

Art. 86 – Os estabelecimentos de serviço de saúde a que se refere o art. 81 e os 

estabelecimentos de interesse de serviço da saúde a que se referem os incisos I a III do art. 

82 funcionarão com a presença do responsável técnico ou de seu substituto legal. 

§ 1º – A presença do responsável técnico ou de seu substituto legal é obrigatória durante 

o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

§ 2º – O nome do responsável técnico e seu número de inscrição profissional 

serão mencionados nas placas indicativas, nos anúncios ou nas propagandas dos 

estabelecimentos.

§ 3º – Os responsáveis técnicos e administrativos responderão solidariamente pelas 

infrações sanitárias.

§ 4º – Os estabelecimentos de saúde terão responsabilidade técnica única perante a 

autoridade sanitária, ainda que mantenham em suas dependências serviços de profissionais 

autônomos ou empresas prestadoras de serviço de saúde.
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Art. 87 – São deveres dos estabelecimentos de saúde:

I – descartar ou submeter à limpeza, à desinfecção ou à esterilização adequada os 

utensílios, os instrumentos e as roupas sujeitos a contato com fluido orgânico de usuário;

II – manter utensílios, instrumentos e roupas em número condizente com o de pessoas 

atendidas;

III – submeter a limpeza e desinfecção adequadas os equipamentos e as instalações 

físicas sujeitos a contato com fluido orgânico de usuário;

IV – submeter a limpeza e descontaminação adequadas os equipamentos e as instalações 

físicas sujeitos a contato com produtos perigosos;

V – manter sistema de renovação de ar filtrado em ambiente fechado não climatizado.

Art. 88 – Os estabelecimentos de saúde que prestam serviços em regime de internação 

manterão comissão e serviço de controle de infecção hospitalar, cuja implantação, 

composição e eventuais alterações serão comunicadas à autoridade sanitária competente, 

municipal ou estadual.

§ 1º – Entende-se por controle de infecção hospitalar o programa e as ações 

desenvolvidos, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução da incidência e da 

gravidade dessas infecções.

§ 2º – A ocorrência de caso de infecção hospitalar será notificada pelo responsável 

técnico do estabelecimento à autoridade sanitária competente, municipal ou estadual.

§ 3º – Incluem-se no disposto neste artigo os estabelecimentos onde se realizam 

procedimentos de natureza ambulatorial que possam disseminar infecções.

Art. 89 – A construção ou a reforma de estabelecimento de saúde fica condicionada a 

prévia autorização da autoridade sanitária competente, municipal ou estadual.

Parágrafo único – Entende-se por reforma toda modificação na estrutura física, no 

fluxo de atividades e nas funções originalmente aprovados.

Art. 90 – Os estabelecimentos de interesse da saúde obrigam-se, quando solicitados 

por autoridade sanitária, a apresentar o plano de controle de qualidade das etapas e dos 

processos de produção e os padrões de identidade dos produtos e dos serviços.

Art. 91 – Os estabelecimentos que utilizam equipamentos de radiações ionizante e não 

ionizante dependem de autorização do órgão sanitário competente para funcionamento, devendo: 

I – ser cadastrados;

II – obedecer às normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear  – CNEN  – e do 

Ministério da Saúde;

III – dispor de equipamentos envoltórios radioprotetores para as partes corpóreas do 

paciente que não sejam de interesse diagnóstico ou terapêutico.

Parágrafo único – A responsabilidade técnica pela utilização e pela guarda de 

equipamentos de radiações ionizante e não ionizante será solidária entre o responsável 

técnico, o proprietário, o fabricante, a rede de assistência técnica e o comerciante.
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Art. 92 – É vedada a instalação de estabelecimento que estoca ou utiliza produtos 

nocivos à saúde em área contígua a área residencial ou em sobrelojas ou conjuntos que 

possuam escritórios, restaurantes e similares.

Art. 93 – Os estabelecimentos que transportam, manipulam e empregam substâncias 

nocivas ou perigosas à saúde afixarão avisos ou cartazes nos locais expostos a risco, contendo 

advertências, informações sobre cuidados a serem tomados e o símbolo de perigo ou risco 

correspondente, segundo a padronização internacional.

Parágrafo único – Serão especificados nos rótulos dos materiais e das substâncias de 

que trata o “caput” deste artigo sua composição, recomendações de socorro imediato e 

o símbolo de perigo ou risco internacional correspondente.

Art. 94 – A assistência pré-hospitalar e o resgate são serviços de natureza médica, só 

podendo ser realizados sob supervisão, coordenação e regulação de profissional médico, 

devendo suas atividades serem normatizadas pelos gestores do SUS, em seus diversos níveis 

de competência, observada a legislação pertinente.

Parágrafo único – As atividades da Central de Regulação do Sistema de Urgência e 

Emergência serão regulamentadas por ato próprio do competente gestor do SUS.

Seção III

Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 95 – São sujeitos ao controle sanitário os produtos de interesse da saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção à utilização e à disposição final 

de resíduos e efluentes.

Parágrafo único – Entende-se por produto de interesse da saúde o bem de consumo 

que, direta ou indiretamente, relacione-se com a saúde.

Art. 96 – São produtos de interesse da saúde:

I – drogas, medicamentos, imunobiológicos e insumos farmacêuticos e correlatos;

II – sangue, hemocomponentes e hemoderivados;

III – leite humano;

(Inciso acrescentado pelo art. 7º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

(Vide arts. 1º e 3º da Lei nº 13.964, de 27/7/2001.)

IV – produtos de higiene e saneantes domissanitários;

(Inciso renumerado pelo art. 7º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

V – alimentos, bebidas e água para o consumo humano, para utilização em serviços 

de hemodiálise e outros serviços de interesse da saúde;

(Inciso renumerado pelo art. 7º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

VI – produtos perigosos, segundo classificação de risco da legislação vigente: tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis, explosivos, infectantes e radioativos;

(Inciso renumerado pelo art. 7º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

VII – perfumes, cosméticos e correlatos;

(Inciso renumerado pelo art. 7º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)
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VIII – aparelhos, equipamentos médicos e correlatos;

(Inciso renumerado pelo art. 7º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

IX – outros produtos, substâncias, aparelhos e equipamentos cujo uso, consumo ou 

aplicação possam provocar dano à saúde.

(Inciso renumerado pelo art. 7º da Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

(Vide Lei nº 14.180, de 16/1/2002.)

CAPÍTULO VIII-A
DA REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(Capítulo acrescentado pelo art. 10 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

(Vide Lei nº 15.952, de 28/12/2005.)

Art. 96-A – Para os efeitos desta lei, regulação da assistência à saúde é atividade desenvolvida 

pelo Estado, constituída pelo processo de planejamento e programação dos recursos assistenciais 

disponíveis em Minas Gerais para garantir a prestação da assistência adequada às necessidades 

dos cidadãos, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada, por meio das redes de 

referência e Programação Pactuada e Integrada  – PPI  – definida entre os Municípios.

(Artigo acrescentado pelo art. 10 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 96-B – Constituem ações dos serviços de regulação da assistência à saúde:

I – coordenar e operar, em conjunto com as equipes de trabalho, as Centrais de 

Regulação Assistencial do SUS de Minas Gerais;

II – priorizar o atendimento da demanda da população por assistência à saúde compatível 

com a oferta de serviços da rede SUS;

III – acompanhar a PPI e o fluxo de usuários encaminhados entre os Municípios;

IV – monitorar e orientar o atendimento em situação de urgência feito por profissional de 

saúde habilitado, médico intervencionista, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, 

bem como por profissional da área de segurança ou bombeiro militar, nos limites da 

competência desses profissionais, ou por leigo que se encontre no local;

V – definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o sobre as condições 

deste e a previsão de chegada, sugerindo os meios necessários ao seu acolhimento;

VI – avaliar a necessidade do envio de meios móveis de atenção e justificar a decisão 

ao demandante;

VII – registrar os dados das regulações assistenciais em ficha de regulação médica e no 

boletim ou ficha de atendimento pré-hospitalar;

VIII – monitorar as missões de atendimento e as demandas pendentes;

IX – zelar para que todos os envolvidos na atenção pré-hospitalar observem a ética e 

o sigilo profissional, inclusive nas comunicações radiotelefônicas;

X – decidir sobre o destino hospitalar ou ambulatorial do paciente em atendimento 

pré-hospitalar, de acordo com a planilha de hierarquias e condições de atendimento dos 

serviços de urgência na região, garantindo o atendimento das urgências, inclusive nas 

situações em que inexistam leitos vagos para internação;

XI – acionar planos de atenção a desastre que estejam pactuados com os outros 

interventores, coordenando o conjunto da atenção médica de urgência;
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XII – requisitar recursos públicos e privados em situações excepcionais, com pagamento 

ou contrapartida a posteriori, conforme instrumento jurídico específico de pactuação a ser 

realizada com as autoridades competentes;

XIII – exercer a autoridade de regulação assistencial das urgências sobre a atenção pré-

hospitalar móvel privada, quando for necessário conduzir paciente a instituição pública ou 

conveniada, constituindo responsabilidade do serviço pré-hospitalar privado o transporte 

e a atenção ao paciente até sua entrada em estabelecimento hospitalar;

XIV – instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua competência;

XV – expedir intimações e aplicar penalidades.

Parágrafo único  – A Secretaria de Estado de Saúde assegurará ao servidor em exercício 

da função de Regulador de Assistência à Saúde o acesso a:

I – mecanismos que garantam o registro de todo o processo de regulação, incluindo a 

gravação contínua das comunicações;

II – normas e protocolos institucionais que definam as etapas e os fundamentos para 

a ação e decisão do Regulador e da equipe auxiliar;

III – protocolos de intervenção médica pré-hospitalar.

(Artigo acrescentado pelo art. 10 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

CAPÍTULO VIII-B
DA AUDITORIA ASSISTENCIAL

(Capítulo acrescentado pelo art. 10 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 96-C – Para os efeitos desta lei, auditoria assistencial é o conjunto de ações que 

visam ao controle prévio, concomitante e subseqüente da legalidade e regularidade dos 

atos técnico-operacionais, bem como à análise e à avaliação dos procedimentos e resultados 

das ações e dos serviços de saúde realizados no SUS no âmbito do Estado.

(Artigo acrescentado pelo art. 10 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 96-D – Compete à auditoria assistencial:

I – realizar auditorias programadas em serviços de saúde do SUS para verificar a 

conformidade dos serviços e da aplicação dos recursos à legislação em vigor, a propriedade 

e a qualidade das ações de saúde desenvolvidas e os custos dos serviços;

II – elaborar relatórios informando a Administração sobre as irregularidades detectadas 

e propondo a aplicação de medidas técnicas corretivas;

III – emitir pareceres conclusivos, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados;

IV – realizar auditorias especiais em caso de denúncias que envolvam os serviços de 

saúde do SUS, mediante a apuração dos fatos, emitir parecer conclusivo e sugerir a aplicação 

de medidas técnicas corretivas;

V – realizar auditorias programadas e especiais nos órgãos e entidades municipais 

integrantes do SUS ou a ele conveniados, para verificar a conformidade do funcionamento, 

da organização e das atividades de controle e avaliação à legislação em vigor, mediante a 

emissão de parecer conclusivo;
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VI – analisar os recursos de auditoria interpostos por gestores e prestadores de serviços 

ao SUS, por meio da Junta de Recursos, mediante a elaboração de parecer conclusivo;

VII – analisar os relatórios gerenciais dos sistemas de pagamento do SUS, dos Municípios e dos 

prestadores de serviços sob orientação dos coordenadores técnicos e emitir parecer conclusivo;

VIII – propor a aplicação de medidas técnicas corretivas, quando couber, inclusive quanto 

à devolução ao Fundo Estadual de Saúde de recursos utilizados indevidamente;

IX – instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua competência;

X – expedir intimações, por intermédio da junta de recursos, e aplicar penalidades.

(Artigo acrescentado pelo art. 10 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Título IV
Do Processo Administrativo

Capítulo I

Das Infrações e das Sanções Administrativas

Art. 97 – Sem prejuízo das sanções de naturezas civil e penal cabíveis, as infrações 

sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as seguintes penas:

I – advertência;

II – pena educativa;

III – apreensão do produto;

IV – inutilização do produto;

V – suspensão da venda ou da fabricação do produto;

VI – cancelamento do registro do produto;

VII – interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;

VIII – cancelamento do alvará sanitário;

IX – cassação da autorização de funcionamento e da autorização especial;

X – intervenção administrativa;

XI – imposição de contrapropaganda;

XII – proibição de propaganda;

XIII – multa.

(Vide art. 4º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

(Vide art. 4º da Lei nº 18.679, de 23/12/2009.)

Art. 98 – Considera-se infração sanitária, para os fins desta lei, a desobediência ou a 

inobservância do disposto nas normas legais, regulamentares e outras que, por qualquer 

forma, se destinem a promover, proteger, preservar e recuperar a saúde.

§ 1º – Responderão pelas infrações de que trata o “caput” deste artigo os responsáveis 

administrativos ou os proprietários dos estabelecimentos sujeitos à fiscalização mencionados 

nesta lei e, se houver, os responsáveis técnicos, na medida de sua responsabilidade pelo 

evento danoso.

§ 2º – Os fornecedores de produtos e serviços de interesse da saúde respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados para o consumo.
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§ 3º – A autoridade sanitária notificará os fornecedores de produtos e serviços de 

interesse da saúde de que a desobediência às determinações contidas neste Código poderá 

configurar infração sanitária, conforme previsto nos arts. 99 e 100 desta lei.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 11 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Art. 99 – Constituem infrações sanitárias, ressalvadas as previstas na legislação federal 

e sem prejuízo do disposto no art. 98 desta lei:

I – construir, instalar ou fazer funcionar, sem autorização de funcionamento, 

autorização especial ou alvará sanitário emitidos pelos órgãos sanitários competentes, os 

estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário definidos nesta lei, o que sujeita o infrator 

à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade ou do produto;

c) cancelamento do alvará sanitário;

d) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

e) multa;

II – fazer funcionar sem a assistência de responsável técnico legalmente habilitado os 

estabelecimentos de prestação de serviços de saúde e os estabelecimentos em que são 

produzidos, transformados, comercializados, armazenados, manipulados, analisados, 

preparados, extraídos, purificados, fracionados, embalados, reembalados, importados, 

exportados, expedidos, distribuídos e transportados produtos sujeitos ao controle sanitário, 

o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) inutilização do produto;

c) suspensão da venda ou fabricação do produto;

d) cancelamento do registro do produto;

e) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade ou do produto;

f) cancelamento do alvará sanitário;

g) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

h) intervenção administrativa;

i) multa;

III – fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário, o que sujeita 

o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) suspensão da venda ou fabricação do produto;

e) cancelamento do registro do produto;

f) cancelamento do alvará sanitário;

g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

h) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

i) multa;
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IV – alterar o processo de fabricação de produto sujeito ao controle sanitário, modificar 

seu nome, seus componentes ou os elementos constantes no registro, sem a autorização 

do órgão sanitário competente, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

e) cancelamento do alvará sanitário;

f) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

g) multa;

V – rotular os produtos sujeitos ao controle sanitário em desacordo com as normas 

legais, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) cancelamento do registro do produto;

e) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

f) cancelamento do alvará sanitário;

g) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

h) multa;

VI – deixar de observar as normas de biossegurança e controle de infecções hospitalares 

previstas na legislação sanitária vigente, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

c) cancelamento do alvará sanitário;

d) multa;

VII – expor à venda ou entregar ao consumo produto sujeito ao controle sanitário que 

esteja deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, avariado, falsificado, ou produto cujo 

prazo de validade tenha expirado, ou, ainda, apor-lhe nova data de validade, o que sujeita 

o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

e) cancelamento do alvará sanitário;

f) multa;

VIII – expor à venda, utilizar ou armazenar, nos estabelecimentos de saúde privados, 

produto de interesse da saúde destinado exclusivamente a distribuição gratuita, o que 

sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

d) cancelamento do alvará sanitário;
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e) cassação da autorização de funcionamento e da autorização especial;

f) multa;

IX – expor à venda, manter em depósito ou transportar produto sujeito ao controle 

sanitário que exija cuidados especiais de conservação, sem observância das condições 

necessárias à sua preservação, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

e) cancelamento do alvará sanitário;

f) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

g) multa;

X – fazer propaganda de serviço ou de produto sujeito ao controle sanitário em 

desacordo com o aprovado no registro ou na autorização de funcionamento ou com o 

estabelecido na legislação sanitária, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) suspensão da venda ou fabricação do produto;

c) cancelamento do alvará sanitário;

d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

e) imposição de contrapropaganda;

f) proibição de propaganda;

g) multa;

XI – aviar receita em desacordo com a prescrição médica ou odontológica ou com a 

determinação expressa em lei e normas regulamentares, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) interdição parcial ou total do estabelecimento, da atividade e do produto;

d) cancelamento do alvará sanitário;

e) multa;

XII – extrair, produzir, transformar, manipular, embalar, reembalar, transportar, vender, 

comprar, ceder ou utilizar produto sujeito ao controle sanitário, contrariando as condições 

higiênico-sanitárias e a legislação sanitária, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) cancelamento do registro do produto;

e) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

f) cancelamento do alvará sanitário;

g) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

h) multa;

XIII – deixar de fornecer à autoridade sanitária os dados sobre os serviços, as matérias-

primas, as substâncias utilizadas, os processos produtivos e os produtos e subprodutos 

elaborados, o que sujeita o infrator à pena de:
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a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) suspensão da venda ou da fabricação do produto;

e) cancelamento do registro do produto;

f) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

g) cancelamento do alvará sanitário;

h) proibição de propaganda;

i) multa;

XIV – reaproveitar vasilhame de saneante ou congênere e de produto nocivo à saúde, 

para embalagem e venda de alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, substâncias, 

produtos de higiene, produtos dietéticos, cosméticos e perfumes, o que sujeita o infrator 

à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) cancelamento do registro do produto;

e) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

f) cancelamento do alvará sanitário;

g) multa;

XV – manter, em estabelecimento sujeito ao controle sanitário, animal doméstico que 

coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos de interesse da saúde ou que 

comprometa a higiene do lugar, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

e) cancelamento do alvará sanitário;

f) multa;

XVI – coletar, processar, utilizar e comercializar sangue, hemocomponentes e 

hemoderivados em desacordo com as normas legais, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

e) cancelamento do alvará sanitário;

f) intervenção administrativa;

g) multa;

XVII – comercializar ou utilizar placentas, órgãos, glândulas ou hormônios humanos, 

contrariando as normas legais, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
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e) cancelamento do alvará sanitário;

f) intervenção administrativa;

g) multa;

XVIII – utilizar, na preparação de hormônios, órgão de animal doente ou que apresente 

sinais de decomposição, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;

d) suspensão da venda ou fabricação do produto;

e) cancelamento do registro do produto;

f) cancelamento do alvará sanitário;

g) cassação da autorização de funcionamento;

h) intervenção administrativa;

i) multa;

XIX – deixar de comunicar doença de notificação compulsória, quando houver o dever 

legal de fazê-lo, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) multa;

XX – reter atestado de vacinação obrigatória ou deixar de executar, dificultar ou opor-

se à execução de medidas sanitárias destinadas à prevenção de doenças transmissíveis, o 

que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

d) cancelamento do alvará sanitário;

e) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

f) intervenção administrativa;

g) multa;

XXI – opor-se à exigência de provas imunológicas ou a sua execução pela autoridade 

sanitária, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

c) cancelamento do alvará sanitário;

d) intervenção administrativa;

e) multa;

XXII – aplicar produto químico para desinfestação e demais substâncias prejudiciais à 

saúde sem os procedimentos necessários à proteção humana ou sem licença da autoridade 

competente, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

d) cancelamento do alvará sanitário;

e) multa;
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XXIII – aplicar produtos de desinsetização, desratização e higienização de ambientes cuja 

ação se faça por gás ou vapor em galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais em comunicação 

direta com residências ou outros ambientes frequentados por pessoas ou animais domésticos, 

sem licença da autoridade competente, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

d) cancelamento do alvará sanitário;

e) multa;

XXIV – reciclar resíduos sólidos infectantes gerados por estabelecimento prestador de 

serviços de saúde, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

c) multa;

XXV – proceder à cremação de cadáver ou utilizá-lo contrariando as normas sanitárias 

pertinentes, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

c) cancelamento do alvará sanitário;

d) multa;

XXVI – impedir o sacrifício de animal considerado, pela autoridade sanitária, perigoso 

para a saúde pública, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) multa;

XXVII – manter condição de trabalho que cause dano à saúde do trabalhador, o que 

sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

c) cancelamento do alvará sanitário;

d) intervenção administrativa;

e) multa;

XXVIII – adotar, na área de saneamento, procedimento que cause dano à saúde pública, 

o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

c) cancelamento do alvará sanitário;

d) multa;

XXIX – opor-se à ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes, no exercício 

de suas funções, ou obstá-la, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) apreensão do produto;

c) inutilização do produto;
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d) suspensão da venda ou fabricação do produto;

e) cancelamento do registro do produto;

f) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

g) cancelamento do alvará sanitário;

h) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

i) proibição de propaganda;

j) multa;

XXX – fornecer ou comercializar medicamento, droga e correlatos sujeitos a prescrição 

médica, sem observância dessa exigência ou contrariando as normas vigentes, o que sujeita 

o infrator à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

c) cancelamento do alvará sanitário;

d) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

e) intervenção administrativa;

f) multa;

XXXI – executar etapa de processo produtivo, transportar e utilizar produto ou resíduo 

considerado perigoso, segundo classificação de risco da legislação vigente, o que sujeita 

o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) apreensão do produto;

d) inutilização do produto;

e) suspensão da venda ou fabricação do produto;

f) cancelamento do registro do produto;

g) cancelamento do alvará sanitário;

h) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

i) multa;

XXXII – deixar de observar as condições higiênico-sanitárias na manipulação de produto 

de interesse da saúde, quanto ao estabelecimento, aos equipamentos, aos utensílios e aos 

empregados, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) apreensão do produto;

d) inutilização do produto;

e) suspensão da venda ou fabricação do produto;

f) cancelamento do registro do produto;

g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

h) cancelamento do alvará sanitário;

i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

j) multa;

XXXIII – fabricar ou fazer operar máquina ou equipamento que ofereça risco para a 

saúde do trabalhador, o que sujeita o infrator à pena de:
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a) advertência;

b) pena educativa;

c) apreensão do produto;

d) inutilização do produto;

e) suspensão da venda ou fabricação do produto;

f) cancelamento do registro do produto;

g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

h) cancelamento do alvará sanitário;

i) proibição de propaganda;

j) multa;

XXXIV – descumprir, a empresa de transporte, seus agentes e consignatários, 

comandantes ou responsáveis diretos por embarcação, aeronave, ferrovia, veículo terrestre, 

nacional e estrangeiro, norma legal ou regulamentar, medida, formalidade ou outra 

exigência sanitária, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

d) cancelamento do alvará sanitário;

e) multa;

XXXV – deixar o detentor legal da posse de observar exigência sanitária relativa a imóvel, 

equipamento ou utensílio, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

d) cancelamento do alvará sanitário;

e) multa;

XXXVI – descumprir lei, norma ou regulamento destinados a promover, proteger e 

recuperar a saúde, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) pena educativa;

c) apreensão do produto;

d) inutilização do produto;

e) suspensão da venda ou fabricação do produto;

f) cancelamento do registro do produto;

g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

h) cancelamento do alvará sanitário;

i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

j) imposição de contrapropaganda;

l) proibição de propaganda;

m) multa;

(Vide art. 3º da Lei nº 16.163, de 1º/6/2006.)

(Vide art. 4º da Lei nº 16.181, de 20/6/2006.)

XXXVII – descumprir ato que vise à aplicação da legislação pertinente, emanado da 

autoridade sanitária competente, o que sujeita o infrator à pena de:
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a) advertência;

b) pena educativa;

c) apreensão do produto;

d) inutilização do produto;

e) suspensão da venda ou fabricação do produto;

f) cancelamento do registro do produto;

g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

h) cancelamento do alvará sanitário;

i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;

j) imposição de contrapropaganda;

l) proibição de propaganda;

m) multa;

XXXVIII – exercer ou permitir o exercício de encargos relacionados com a promoção e a 

recuperação da saúde por pessoa sem a necessária habilitação legal, o que sujeita o infrator à pena de:

a) advertência;

b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;

c) multa.

§ 1º – As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade sanitária 

competente.

§ 2º – A aplicação das penalidades de cancelamento de registro de produto e de cassação 

da autorização de funcionamento e da autorização especial será solicitada ao órgão competente 

do Ministério da Saúde ou será feita pelo Estado ou pelos Municípios, quando for o caso.

(Vide art. 2º da Lei nº 13.757, de 29/11/2000.)

Art. 100 – As infrações sanitárias se classificam em:

I – leves, quando for verificada a ocorrência de circunstância atenuante;

II – graves, quando for verificada a ocorrência de uma circunstância agravante;

III – gravíssimas, quando for verificada a ocorrência de duas ou mais circunstâncias 

agravantes.

Art. 101 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração e a 

condição econômica do infrator, será aplicada mediante procedimento administrativo, e o 

valor da multa será recolhido à conta do Fundo de Saúde da esfera de governo que aplicá-la.

§ 1º – O valor da multa de que trata o “caput” deste artigo será:

I – nas infrações leves, de 600 (seiscentas) a 21.000 Ufemgs (vinte e uma mil Unidades 

Fiscais do Estado de Minas Gerais);

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 15.288, de 4/8/2004.)

II – nas infrações graves, de 21.001 (vinte e uma mil e uma) a 60.000 Ufemgs (sessenta 

mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 15.288, de 4/8/2004.)

III – nas infrações gravíssimas, de 60.001 (sessenta mil e uma) a 450.000 Ufemgs 

(quatrocentas e cinqüenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 15.288, de 4/8/2004.)
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§ 2º – Em caso de extinção da Ufir, o valor da multa será corrigido pelo índice que vier 

a substituí-la.

§ 3º – A multa não paga no prazo legal será inscrita em dívida ativa.

Art. 102 – A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento ou 

produto, quando for constatado indício de infração sanitária em que haja risco para a 

saúde da população.

§ 1º – A medida de interdição cautelar, total ou parcial, do estabelecimento ou do 

produto poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva.

§ 2º – A interdição cautelar do estabelecimento perdurará até que sejam sanadas as 

irregularidades objeto da ação fiscalizadora.

Art. 103  – A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que for constatado 

risco iminente para a saúde pública e as circunstâncias de fato aconselharem o cancelamento 

do alvará sanitário ou a interdição do estabelecimento.

Art. 104 – A pena de contrapropaganda será imposta quando a ocorrência de 

publicidade enganosa ou abusiva constituir risco ou ofensa à saúde.

Art. 105 – A pena educativa consiste na:

I – divulgação, a expensas do infrator, de medidas adotadas para sanar os prejuízos 

provocados pela infração, com vistas a esclarecer o consumidor de produto ou o usuário 

de serviço;

II – reciclagem dos dirigentes técnicos e dos empregados, a expensas do estabelecimento;

III – veiculação, pelo estabelecimento, das mensagens expedidas pelo SUS acerca do 

tema objeto da sanção, a expensas do infrator.

Art. 106 – Para imposição de pena e sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública;

III – os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias.

Art. 107 – São circunstâncias atenuantes:

I – não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorrência do evento;

II – procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as consequências 

do ato lesivo à saúde pública que lhe tiver sido imputado;

III – ser primário o infrator e não haver o concurso de agravantes.

Art. 108 – São circunstâncias agravantes:

I – ser reincidente o infrator;

II – ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente do consumo, 

pelo público, de produto elaborado em desacordo com o disposto na legislação sanitária;

III – coagir outrem para a execução material da infração; 
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IV – ter a infração conseqüências calamitosas para a saúde pública;

V – deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, de tomar as 

providências de sua alçada tendentes a evitá-lo;

VI – ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé.

§ 1º – A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima, 

e a infração será caracterizada como gravíssima.

§ 2º – A infração de normas legais sobre o controle da infecção hospitalar será 

considerada de natureza gravíssima.

Art. 109 – Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação 

da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes.

Art. 110 – Quando o infrator for integrante da administração pública, direta ou indireta, 

a autoridade sanitária notificará o superior imediato do infrator e, se não forem tomadas as 

providências para a cessação da infração no prazo estipulado, comunicará o fato ao Ministério 

Público, com cópia do processo administrativo instaurado para apuração do ocorrido.

Parágrafo único – As infrações sanitárias que também configurarem ilícitos penais serão 

comunicadas à autoridade policial e ao Ministério Público.

Art. 111 – A autoridade sanitária competente, após verificar a ocorrência da infração e 

aplicar a sanção cabível mediante processo administrativo, comunicará o fato formalmente 

ao conselho de classe correspondente.

Art. 112 – As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária 

prescrevem em cinco anos.

§ 1º – A prescrição se interrompe pela notificação ou por outro ato da autoridade 

competente que objetive a apuração da infração e a consequente imposição de pena.

§ 2º – Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo 

pendente de decisão.

Capítulo II

Do Procedimento Administrativo

Art. 113 – As infrações à legislação sanitária serão apuradas por meio de processo 

administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados os ritos 

e prazos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único – Compete ao serviço de vigilância à saúde da instância de governo 

que verificar a infração instaurar o processo previsto no “caput” deste artigo, observado 

o disposto no art. 23, II.

Art. 114 – A autoridade sanitária, no exercício da ação fiscalizadora, lavrará, no local 

em que for verificada a infração ou na sede da repartição sanitária, o auto da infração 

sanitária, que conterá:

I – o nome do infrator, seu domicílio, residência e os demais elementos necessários à 

sua qualificação civil;
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II – o local, a data e a hora da lavratura do auto de infração;

III  – a descrição da infração e a menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido;

IV – a pena a que está sujeito o infrator;

V – a declaração do autuado de que está ciente de que responderá pelo fato em 

processo administrativo;

VI – a assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, a de duas testemunhas 

e a do autuante;

VII – o prazo para interposição de recurso, quando cabível.

§ 1º – Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a menção do fato.

§ 2º – O fiscal sanitário é responsável pelas declarações que fizer no auto de 

infração, sendo passível de punição, por falta grave, em caso de falsidade ou de 

omissão dolosa.

 Art. 115 – O infrator será notificado para ciência do auto de infração:

I – pessoalmente;

II – pelo correio ou por via postal;

III – por edital, se estiver em local incerto ou desconhecido.

§ 1º – O edital de que trata este artigo será publicado, uma única vez, no órgão oficial de 

imprensa ou em jornal de grande circulação local, considerando-se efetivada a notificação 

cinco dias após a publicação.

§ 2º – Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência da notificação, 

o fato será consignado por escrito pela autoridade que a efetuou.

Art. 116 – Após a lavratura do auto da infração, se ainda subsistir para o infrator 

obrigação a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de trinta dias para o seu 

cumprimento, observado o disposto no § 1º do art. 114.

§ 1º – O prazo para o cumprimento da obrigação de que trata o “caput” deste artigo 

poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse público.

§ 2º – A inobservância da determinação contida no edital de que trata este artigo 

acarretará, além de sua execução forçada, a imposição de multa diária até o cumprimento 

da obrigação, sem prejuízo de outras penas.

Art. 117 – Aplicada a pena de multa, o infrator será notificado e efetuará o pagamento 

no prazo de trinta dias contados da data da notificação.

§ 1º – O não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo acarretará sua 

inscrição para cobrança judicial. 

§ 2º – A multa imposta em auto de infração poderá sofrer redução de 20% (vinte por 

cento) caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias contados da data da 

notificação.

Art. 118 – A apuração de ilícito, em se tratando de produto sujeito ao controle sanitário, 

far-se-á mediante a apreensão de amostra para a realização de análise fiscal e de interdição, 

se for o caso.

§ 1º – A apreensão de amostra do produto para a análise fiscal ou de controle poderá 

ser acompanhada de interdição nos casos em que sejam flagrantes os indícios de alteração 
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ou adulteração do produto ou da substância, hipótese em que a interdição terá caráter 

preventivo ou de medida cautelar.

§ 2º – A análise fiscal será realizada em laboratório oficial do Ministério da Saúde ou 

em órgão congênere estadual ou municipal credenciado.

§ 3º – A amostra a que se refere o “caput” será colhida do estoque existente e dividida 

em três partes, das quais uma será entregue ao detentor ou ao responsável pelo produto, 

para servir de contraprova, e duas encaminhadas ao laboratório oficial de controle.

§ 4º – Cada parte da amostra será tornada inviolável para que se assegurem as 

características de conservação e autenticidade.

§ 5º – Se a quantidade ou a natureza do produto não permitirem a coleta de amostra, 

será ele levado a laboratório oficial, onde, na presença do possuidor ou do responsável e 

de duas testemunhas, será realizada a análise fiscal.

§ 6º – No caso de produto perecível, a análise fiscal será feita no prazo de dez dias e, 

nos demais casos, no prazo de trinta dias contados da data de recebimento da amostra.

§ 7º – Quando houver indícios flagrantes de risco para a saúde, a apreensão de amostra 

será acompanhada da suspensão da venda ou da fabricação do produto, em caráter 

preventivo ou cautelar, pelo tempo necessário à realização dos testes de provas, análises 

ou outras providências requeridas.

§ 8º – O prazo para as providências a que se refere o § 7º não excederá noventa dias, 

findos os quais será o produto automaticamente liberado.

§ 9º – Da análise fiscal será lavrado laudo minucioso e conclusivo, que será arquivado 

em laboratório oficial, extraindo-se cópias que integrarão o processo da autoridade sanitária 

competente e serão entregues ao detentor ou ao responsável e ao produtor, se for o caso.

§ 10 – Se a análise fiscal concluir pela condenação do produto, a autoridade fiscalizadora 

notificará o interessado, que poderá, no prazo de dez dias, apresentar recurso.

§ 11 – Imposta a suspensão de venda e de fabricação de produto em decorrência do 

resultado do laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará constar no processo 

o despacho respectivo e lavrará o auto de suspensão.

Art. 119 – O infrator que discordar do resultado do laudo de análise fiscal poderá 

requerer, no prazo de dez dias contados da data da notificação do resultado da análise, 

perícia de contraprova, apresentando a amostra em seu poder e indicando o seu perito.

§ 1º – Decorrido o prazo fixado no “caput” deste artigo sem a apresentação de recurso 

pelo infrator, o laudo da análise fiscal será considerado definitivo.

§ 2º – A perícia de contraprova não será realizada no caso de a amostra apresentar 

indícios de alteração ou violação, prevalecendo, nessa hipótese, o laudo condenatório.

§ 3º – Aplicar-se-á à perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na 

análise fiscal condenatória, salvo se houver concordância dos peritos quanto ao emprego 

de outro.

§ 4º – No caso de divergência entre os resultados da análise fiscal condenatória e os da 

perícia de contraprova, caberá recurso da parte interessada, o que acarretará a realização 

de novo exame pericial da amostra em poder do laboratório oficial.

§ 5º – O recurso de que trata o § 4º será interposto no prazo de dez dias contados da 

data de conclusão da perícia de contraprova.
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Art. 120 – Os produtos sujeitos ao controle sanitário considerados deteriorados ou 

alterados por inspeção visual serão apreendidos e inutilizados pela autoridade sanitária, 

sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

§ 1º – A coleta de amostra para análise fiscal pode ser dispensada quando for constatada, 

pela autoridade sanitária, falha ou irregularidade no armazenamento, no transporte, na 

venda ou na exposição de produto destinado a consumo.

§ 2º – A autoridade sanitária lavrará os autos de infração, apreensão e inutilização do 

produto, que serão assinados pelo infrator ou por duas testemunhas, e neles especificará a 

natureza, a marca, o lote, a quantidade e a qualidade do produto, bem como a embalagem, 

o equipamento ou o utensílio.

§ 3º – Caso o interessado proteste contra a inutilização do produto ou da embalagem, 

deverá fazê-lo no respectivo auto, o que acarretará a coleta de amostra do produto para 

análise fiscal e lançamento do auto de suspensão de venda ou fabricação de produto até 

a solução final da pendência.

Art. 121 – A inutilização de produto e o cancelamento do alvará sanitário do estabelecimento 

somente ocorrerão após a publicação, no órgão oficial de imprensa ou em jornal de grande 

circulação local, de decisão irrecorrível, ressalvada a hipótese prevista no art. 119 desta lei.

Art. 122 – No caso de condenação definitiva de produto cuja alteração, adulteração ou 

falsificação não impliquem risco à saúde, conforme legislação sanitária em vigor, poderá a 

autoridade sanitária, ao proferir a decisão, destinar a sua distribuição a estabelecimentos 

assistenciais, de preferência, oficiais.

Art. 123 – Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos para recurso 

sem apresentação de defesa, ou apreciados os recursos, a autoridade sanitária proferirá 

a decisão final.

Parágrafo único – O processo será dado por concluso após a publicação da decisão 

final, no órgão oficial de imprensa ou em jornal de grande circulação, e a adoção das 

medidas impostas.

Capítulo III

Dos Recursos

Art. 124 – O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do auto de infração no 

prazo de quinze dias contados da data da notificação.

§ 1º – Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo, a 

autoridade julgadora ouvirá o fiscal, que terá o prazo de quinze dias para se pronunciar a respeito.

§ 2º – Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o auto de infração será julgado 

pelo dirigente do órgão de vigilância sanitária competente, em 1ª instância.

Art. 125 – O infrator poderá recorrer da decisão condenatória em 1ª instância à 

autoridade sanitária competente, também nos casos de multa, no prazo de quinze dias 

contados de sua ciência ou publicação.
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§ 1º – O julgamento do recurso será feito, em 2ª instância, por uma junta de julgamento, 

que terá o prazo de dez dias contados da data do recebimento do recurso para decidir 

sobre ele.

§ 2º – Mantida a decisão condenatória, caberá recurso a autoridade superior no prazo 

de quinze dias contados de sua ciência ou publicação.

§ 3º – A junta de julgamento a que se refere o § 1º deste artigo terá sua composição e 

funcionamento regulamentados por ato do gestor do respectivo sistema de saúde.

Art. 126 – O recurso interposto contra decisão não definitiva terá efeito suspensivo 

relativo ao pagamento da pena pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do 

cumprimento da obrigação subsistente.

Art. 127 – No caso de produto de interesse da saúde, decorridos os prazos legais e 

considerado definitivo o laudo de análise condenatório, será o processo encaminhado ao 

órgão de vigilância sanitária federal para as medidas cabíveis.

Art. 128 – Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva de produto em 

razão de laudo laboratorial confirmado em perícia de contraprova ou nos casos de fraude, 

falsificação ou adulteração.

Título V

Disposições Finais

Art. 129 – A autoridade sanitária solicitará proteção policial sempre que essa se fizer 

necessária ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 130 – A remoção de órgão, tecido ou substância humanos para fins de pesquisa 

e tratamento obedecerá ao disposto em legislação específica, resguardada a proibição de 

comercialização.

Art. 131 – (Revogado pelo art. 22 da Lei nº 15.474, de 28/1/2005.)

Dispositivo revogado:

“Art. 131 – O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, no prazo de 

sessenta dias contados da data de publicação desta lei, projeto de lei que disponha sobre 

a criação dos cargos necessários ao seu cumprimento, incluindo os cargos das Diretorias 

Regionais de Saúde, especialmente o de Fiscal Sanitário, na carreira do Quadro de Pessoal 

da Saúde.”

Art. 132 – Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos.

Parágrafo único – Não será contado no prazo o dia inicial, e prorrogar-se-á para o 

primeiro dia útil subsequente o vencimento de prazo que incidir em sábado, domingo ou 

dia que não haja expediente, por ser ponto facultativo.
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Art. 133 – Os Municípios que não tiverem códigos de saúde ou códigos sanitários 

próprios, de acordo com a habilitação definida pelas Normas Operacionais do Ministério 

da Saúde, observarão o disposto nesta lei, no que couber.

Art. 134 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 135 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 4.098, de 23 

de março de 1966.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de setembro de 1999.

NEWTON CARDOSO – Governador em exercício

LEI Nº 13.315, DE 1999

Origem: 

- Projeto de Lei nº 344/1999, de autoria da Deputada Elbe Brandão.

LEI Nº 13.315, DE 21 DE SETEMBRO DE 1999

Institui a Semana Estadual de Promoção da Saúde 

Bucal.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal, a ser 

comemorada na última semana de outubro.

Parágrafo único  – A programação a ser desenvolvida durante a semana comemorativa 

instituída por esta lei será definida pelo Conselho Estadual de Saúde.

(Vide Lei nº 13.802, de 27/12/2000.)

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de setembro de 1999.

NEWTON CARDOSO – Governador em exercício
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LEI Nº 13.188, DE 1999

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.470/1997, de autoria do Deputado Durval Ângelo.

LEI Nº 13.188 DE 20 DE JANEIRO DE 1999

Dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às 

vítimas de violência no Estado e dá outras providências. 

(Vide Lei nº 13.495, de 5/4/2000.) 

(Vide Lei nº 15.473, de 28/1/2005.) 

(Vide Lei nº 16.835, de 25/7/2007.) 

(Vide Lei nº 15.218, de 7/7/2004.) 

(Vide Lei nº 18.877, de 24/5/2010.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – O Estado oferecerá proteção, auxílio e assistência às vítimas de violência, por 

meio dos órgãos ou das instituições competentes, nos termos desta lei. 

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, entende-se por vítima de violência: 

I – a pessoa que tenha sofrido dano em consequência de crime tipificado na legislação 

penal vigente; 

II – o cônjuge ou companheiro, os ascendentes, os descendentes e os dependentes da 

vítima ou testemunha; 

(Inciso com redação dada pelo art. 2° da Lei n° 15.475, de 12/4/2005.) 

III – a pessoa que tenha sofrido dano ao intervir em socorro de outrem em situação de 

perigo atual ou iminente; 

IV – a testemunha que sofrer ameaça por haver presenciado ou indiretamente tomado 

conhecimento de ato criminoso, ou por deter informação necessária à investigação e à 

apuração dos fatos. 

Art. 3º – A proteção, o auxílio e a assistência previstos no art. 1º desta lei consistem em: 

I – colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a reparar os danos físicos 

e materiais sofridos pela vítima; 

II – acompanhar as diligências policiais ou judiciais, especialmente quando se tratar 

de crime violento;

III – elaborar e executar plano de auxílio e de manutenção econômica para as vítimas, 

testemunhas e seus familiares que estiverem sofrendo ameaças e necessitam de transferência 

temporária de residência; 

IV – pagar as despesas de sepultamento da vítima de que trata o inciso I do art. 2º, se 

do ato de violência resultar a morte; 
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V – proporcionar alimentação para lesionados com dificuldades econômicas e seus 

dependentes, enquanto durar o tratamento; 

VI – criar programas especiais organizados nos termos da Lei Federal n° 9.807, de 13 

de julho de 1999. 

(Inciso com redação dada pelo art. 2° da Lei n° 15.475, de 12/4/2005.) 

VII – (Vetado); 

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 16.835, de 25/7/2007.) 

VIII – oferecer assistência social e psicológica à vítima de violência. 

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 16.835, de 25/7/2007.) 

(O art. 1º da Lei nº 16.835, de 25/7/2007, foi vetado pelo Governador e mantido pela 

Assembleia Legislativa, em 18/9/2007.) 

§ 1º – Em se tratando de vítima de crime tipificado nos arts. 130 e 213 a 220 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que contém o Código Penal, os exames 

médicos periciais que se fizerem necessários serão realizados em hospital público ou hospital 

particular conveniado com o poder público, onde a vítima terá direito a assistência médica 

e psicológica.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 15.080, de 19/4/2004.) 

§ 2º – O poder público oferecerá à vítima dos crimes a que se refere o § 1º deste artigo 

transporte especial descaracterizado, nos trechos que vão da delegacia policial ao hospital 

e do hospital à delegacia ou a outro local indicado pela vítima.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 15.080, de 19/4/2004.) 

Art. 4º – O Poder Executivo adotará medidas de prevenção contra a violência, que 

incluirão, entre outras: 

I – orientação da população sobre o dever de contribuir para a investigação e a apuração 

de atos criminosos; 

II – levantamento estatístico dos casos de violência no Estado, que discrimine o tipo e 

a forma de violência, e manutenção de banco de dados atualizado; 

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 16.835, de 25/7/2007.) 

III – campanhas educacionais para esclarecimento da população. 

Art. 5º – Poderá ser beneficiada com o auxílio financeiro previsto nesta lei a vítima que: 

I – comprovar falta de recursos para arcar com as despesas decorrentes do ato de 

violências; 

II – não tiver acesso aos serviços de órgão ou entidade de assistência pública ou privada; 

III – não estiver amparada por seguro de vida ou de danos pessoais e materiais. 

Art. 6º – A concessão dos benefícios e a implementação das ações previstas nesta lei 

ficam condicionadas à existência de dotação orçamentária específica. 

Art. 7º – Os Defensores Públicos contarão com o apoio de peritos, psicólogos, sociólogos, 

assistentes sociais e outros profissionais imprescindíveis à defesa dos direitos e das garantias 

da vítima. 
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Art. 8º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de cento e vinte 

dias contados da data de sua publicação. 

Art. 9º – 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 20 de janeiro de 1999. 

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado 

LEI Nº 13.161, DE 1999

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.569/1997, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Nota: 

- Em âmbito federal há o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, 
instituído pela Portaria nº 569, de1º/6/2000, do Ministério da Saúde, que prevê 
que durante as consultas do pré-natal as mães serão encaminhadas para os exames 
necessários (exames de sangue, de urina e para verificar a existência de doenças 
como hepatite B, toxoplasmose, sífilis, Aids e outras). Todas as informações sobre 
o pré-natal e sobre os exames devem ser anotadas no Cartão da Gestante.

LEI Nº 13.161, DE 19 DE JANEIRO DE 1999

Assegura o oferecimento gratuito de exames para 

diagnóstico da Aids às gestantes atendidas pela 

rede pública.

(Vide Lei nº 13.953, de 20/7/2001.)

(Vide Lei nº 15.889, de 29/11/2005.)

(Vide Lei nº 17.344, de 15/1/2008.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado assegurará o oferecimento gratuito dos exames para diagnóstico da 

Aids às gestantes atendidas pela rede pública.

Art. 2º – O Poder Executivo fará ampla divulgação do significado e da importância dos 

exames de que trata esta lei, bem como das condições para sua realização.



327

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Art. 3º – As despesas com a execução desta lei correrão à conta de:

I – dotação orçamentária própria consignada à Secretaria de Estado da Saúde;

II – transferência, mediante convênio, de recursos federais destinados a programas de 

assistência à saúde;

III – fontes diversas.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no 

art. 161, I, da Constituição do Estado.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de janeiro de 1999.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado

LEI Nº 13.087, DE 1999

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.584/1997, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

LEI Nº 13.087, DE 11 DE JANEIRO DE 1999

Dispõe sobre a Campanha Estadual de Prevenção de 

Acidente Doméstico.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado promoverá, anualmente, a Campanha Estadual de Prevenção de 

Acidente Doméstico, destinada a promover o aumento da segurança no ambiente familiar, 

com o objetivo de reduzir o número de acidentes e de atenuar sua gravidade.

Art. 2º – A Campanha será realizada em órgãos públicos estaduais, prioritariamente 

em escolas, hospitais, ambulatórios, centros de saúde e locais de concentração de crianças 

e adolescentes, bem como em creches e associações de bairro.

Art. 3º – A Campanha se desenvolverá por meio das seguintes ações:

I – divulgação dos principais fatores causadores de acidentes no ambiente doméstico;
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II – combate a manifestação de negligência, caracterizada pela criação ou pela facilitação 

de situações de risco;

III – instruções sobre uso, armazenamento e demais cuidados relativos a substâncias e 

seres potencialmente perigosos, como:

a) líquido quente;

b) fiação elétrica;

c) fogo;

d) fogo de artifício;

e) água;

f) substância inflamável e tóxica;

g) animal peçonhento;

h) planta tóxica;

i) medicamento;

IV – esclarecimento sobre os primeiros procedimentos recomendáveis para atenuar os 

danos decorrentes de acidentes;

V – orientação às secretarias municipais de saúde e às administrações regionais para a 

implantação de serviços locais de prevenção de acidentes domésticos.

Art. 4º  – Os temas da Campanha serão divulgados em:

I – emissoras de rádio e televisão;

II – material audiovisual;

III – cartazes e folhetos educativos;

IV – palestras;

V – cursos;

VI – outros veículos de informação.

Parágrafo único – Os temas da Campanha serão priorizados de acordo com a incidência 

de acidentes e de fatores de risco no local e na época de sua divulgação.

Art. 5º – A Campanha será coordenada por profissional de nível superior com 

conhecimento técnico reconhecido na área de seguridade ambiental.

Art. 6º – A Campanha será realizada por um período não inferior a noventa dias, 

distribuídos entre os meses do ano.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de janeiro de 1999.

ITAMAR FRANCO – Governador do Estado
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LEI Nº 13.080, DE 1998

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.465/1997, de autoria do Deputado Wanderley Ávila.

LEI Nº 13.080, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998

Dispõe sobre campanha educativa de prevenção do 

uso de drogas, da violência, de doenças sexualmente 

transmissíveis e da gravidez precoce.

(Vide Lei nº 16.834, de 23/7/2007.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado promoverá campanha educativa de prevenção do uso de drogas, da 

violência, de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce, visando à proteção 

da criança e do adolescente.

Art. 2º –  A campanha objeto desta lei constará da divulgação de mensagens, escritas 

em linguagem acessível, com o objetivo de:

I – esclarecer sobre o mal causado pelo uso de drogas;

II – informar acerca do crescimento da violência;

III – prevenir a violência dentro das casas e das escolas;

IV – aconselhar o uso de preservativos.

Art. 3º – As mensagens a que se refere o artigo 2º serão veiculadas em jornais, 

semanários, informativos, calendários, material didático doado pelo Estado e outras 

publicações custeadas integral ou parcialmente pelo Estado.

Parágrafo único – O teor das mensagens, que poderá ser alterado semestralmente, 

fica a critério do órgão público ou da entidade da administração estadual responsável 

pela publicação.

Art. 4º – O Estado recomendará às emissoras mineiras de televisão que veiculem 

mensagens informando se o programa a ser apresentado trata de matéria relativa a uso 

de drogas, sexo ou violência, com o objetivo de:

I – esclarecer o telespectador sobre o assunto tratado na programação;

II – dar aos pais e responsáveis oportunidade de escolha sobre a conveniência do 

programa para sua família;

III – preservar crianças e adolescentes da exposição a temas inadequados para suas 

idades.
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Parágrafo único – O disposto no “caput” deste artigo aplica-se à programação veiculada 

no período compreendido entre 8 e 22 horas.

(Vide art. 3º da Lei Delegada nº 89, de 29/1/2003.)

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro de 1998.

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado

LEI Nº 12.903, DE 1998

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.421/1997, de autoria da Comissão de Saúde e Ação Social.

Nota:

- A Lei Federal nº 9.294, de 15/7/96, dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda 
de produtos fumígenos e foi regulamentada por meio do Decreto Federal nº 2.018, 
de 1º/10/96.

LEI Nº 12.903, DE 23 DE JUNHO DE 1998

Define medidas para combater o tabagismo no Estado 

e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que 

menciona. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – O Estado adotará medidas educativas e restritivas, com vistas a combater a 

prática do tabagismo em seu território. 

(Vide Deliberação da Mesa da ALMG nº 1.892, de 31/5/2000.) 

(Vide Deliberação da Mesa da ALMG nº 2.359, de 16/6/2005.) 

(Vide Deliberação da Mesa da ALMG nº 2.474, de 15/3/2010.) 

Art. 2º – As medidas educativas objetivam esclarecer a população acerca dos males 

causados pelo tabagismo, compreendendo, entre outras: 

I – a promoção de campanhas nas escolas estaduais; 

II – a afixação de avisos, placas ou cartazes nos locais especificados nesta lei. 

Art. 3º – É proibida a prática do tabagismo em recintos fechados de uso coletivo públicos 

e privados localizados no Estado. 
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§ 1º – A proibição de que trata este artigo abrange os atos de acender, conduzir acesos 

e fumar cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo ou similar. 

§ 2º – Para os efeitos desta lei entende-se por recinto de uso coletivo o local destinado 

à utilização permanente e simultânea por diversas pessoas. 

§ 3º – Observado o disposto na Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996, poderão 

ser destinadas à prática do tabagismo, nos recintos a que se refere o “caput” deste artigo, 

áreas isoladas por barreira física, que tenham arejamento suficiente ou sejam equipadas 

com aparelhos que garantam a exaustão do ar para o ambiente externo. 

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Art. 3º-A  – Excluem-se da proibição prevista no caput do art. 3º, além dos locais abertos 

e dos locais ao ar livre, as tabacarias. 

§ 1º – Para os efeitos desta lei, entende-se por tabacaria o estabelecimento destinado 

especificamente à venda e ao eventual consumo, no próprio local, de cigarros, cigarrilhas, 

charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. 

§ 2º – Na entrada e no interior das tabacarias será afixado aviso informando que naquele local 

há utilização de produto fumígeno e que o tabagismo ativo ou passivo causa prejuízos à saúde. 

(Artigo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Art. 3º-B – É vedada ao docente e à pessoa que desenvolva trabalho com alunos a 

prática do tabagismo nas dependências a que estes tenham acesso nos estabelecimentos 

escolares de educação básica de responsabilidade do Estado. 

(Artigo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Art. 4º – Nos estabelecimentos aos quais se aplica esta lei é obrigatória a afixação e a 

manutenção, em locais de fácil visibilidade, de avisos, placas ou cartazes alusivos à proibição 

da prática do tabagismo. 

Parágrafo único – (Revogado pelo art. 5º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Dispositivo revogado: 

“Parágrafo único – Os estabelecimentos referidos no “caput” disporão de salas 

reservadas ou corredores com janelas, onde será permitida a prática dos atos definidos no 

parágrafo único do art. 3º.” 

Art. 5º – Nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, compete 

ao titular de cargo de direção, chefia, coordenação ou equivalente advertir o infrator na 

hipótese de descumprimento do disposto nesta lei. 

(“Caput” com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

§1º  – (Revogado pelo art. 3º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Dispositivo revogado: 

“§ 1º – Ao constatar a infração, o servidor referido no “caput” advertirá o infrator, 

solicitando-lhe que se dirija aos locais mencionados no parágrafo único do art. 4º desta lei, 

podendo determinar que se retire do estabelecimento, caso persista na infração.” 

§ 2º  – Em se tratando de ocupante de cargo, emprego ou função públicos, a reincidência 

sujeitará o infrator a: 
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I – advertência escrita; 

II – multa, no valor de 245 Ufemgs (duzentas e quarenta e cinco Unidades Fiscais do 

Estado de Minas Gerais), acrescida de metade desse valor a cada nova ocorrência, sempre 

garantida a defesa prévia. 

(Inciso com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Art. 6º – (Revogado pelo art. 5º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Dispositivo revogado: 

“Art. 6º – Os recursos provenientes da aplicação da multa de que trata o art. 5º serão 

utilizados na promoção das medidas educativas previstas no art. 2º desta ei.” 

Art. 7º – Revogado pelo art. 5º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Dispositivo revogado: 

“Art. 7º – A proibição da prática do tabagismo, nos termos desta lei, estende-se a 

centros comerciais e supermercados.” 

Art. 7º-A – O descumprimento do disposto no art. 3º desta lei sujeita o proprietário 

ou responsável pelo estabelecimento privado em que ocorrer a infração às penalidades 

previstas nas alíneas “a”, “g”, “i” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de 

24 de setembro de 1999. 

§ 1º – Para os efeitos desta lei, a multa a que se refere a alínea “m” do inciso XXXVI do 

art. 99 da Lei nº 13.317, de 1999, será de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) Ufemgs, de acordo 

com a gravidade da infração e o porte do estabelecimento, nos termos de regulamento, 

e será fixada em dobro em caso de reincidência. 

§ 2º – Os recursos oriundos das multas de que trata o § 1º serão destinados ao Fundo 

Estadual de Saúde e aos Fundos Municipais de Saúde e serão aplicados nas ações e serviços 

de saúde voltados para a prevenção e o tratamento do câncer, nos termos da Norma 

Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde  – SUS. 

(Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 18.552, de 4/12/2009.) 

Art. 8º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data de sua publicação. 

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 9.731, de 

9 de dezembro de 1988. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 1998. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 
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LEI Nº 12.790, DE 1998

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.421/1997, de autoria da Comissão de Saúde e Ação Social.

LEI Nº 12.790, DE 23 DE ABRIL DE 1998

Institui o Dia do Instrumentador Cirúrgico. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica instituído o Dia do Instrumentador Cirúrgico, a ser comemorado 

anualmente, no dia 6 de maio. 

Art. 2º  – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 1998. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.728, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.547/1997, de autoria do Governador Eduardo Azeredo.

LEI Nº 12.728, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997

Estabelece condições para o transporte e a 

comercialização, no Estado, de carne e de produtos de 

origem animal e seus derivados 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. 1º – A carne e o produto de origem animal e seus derivados, em trânsito ou 

colocados à venda em estabelecimento atacadista, varejista, comercial ou industrial, 

terão obrigatoriamente sua procedência e estado sanitário atestados em Autorização 

para Comércio e Trânsito de Produto Animal  – ACT –, emitida pelo Instituto Mineiro de 

Agropecuária  – IMA – ou por entidade por ele credenciada. 
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§ 1º – O estabelecimento mencionado neste artigo que comercialize e manipule carne, 

produto de origem animal e seus derivados deve manter, em seu poder, a ACT para fins de 

fiscalização do IMA, dos serviços oficiais de vigilância sanitária, da fiscalização fazendária 

e das entidades dos consumidores. 

§ 2º – A carne e seus derivados, oriundos de estabelecimento sob inspeção federal, em 

trânsito ou em estabelecimento atacadista, varejista, comercial ou industrial, devem estar 

dentro das normas do Serviço de Inspeção Federal. 

§ 3º – Só é permitido o trânsito de carne e de produtos de origem animal e seus 

derivados com a observância da legislação federal ou estadual, conforme a procedência. 

Art. 2º – O trânsito de carne e de produto de origem animal e seus derivados oriundos de 

estabelecimento com inspeção municipal somente é permitido dentro do território do município. 

Art. 3º – A carne e o produto de origem animal e seus derivados, em trânsito, 

procedentes de estabelecimento sem inspeção sanitária oficial serão apreendidos pelo 

IMA e encaminhados à destruição, de acordo com normas baixadas pelo IMA e às custas 

do proprietário. 

Art. 4º – Ao proprietário de carne e de produto de origem animal e seus derivados, 

ao proprietário do veículo transportador e ao comerciante de mercadoria não acobertada 

com a ACT, ou documento sanitário equivalente, serão aplicadas, cumulativamente, as 

seguintes penalidades: 

I – apreensão do produto; 

II – multa de: 

a) 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais de Referência – Ufirs – para o proprietário do produto; 

b) 200 (duzentas) Ufirs para o proprietário do veículo transportador; 

c) 1.500 (mil e quinhentas) Ufirs para o comerciante. 

Parágrafo único – O proprietário ou responsável pelo produto apreendido, após o 

pagamento da multa prevista neste artigo, obterá sua liberação se comprovar junto ao 

IMA ter sido ele submetido a inspeção oficial. 

(Vide art. 5º da Lei nº 16.938, de 16/8/2007.) 

Art. 5º – O estabelecimento de pessoa física ou jurídica que abata animal destinado ao 

consumo humano e que não esteja sob inspeção federal é obrigado a fornecer ao IMA, 

mensalmente, até o sétimo dia útil do mês seguinte ao abate, o Relatório Diário de Abate 

– RDA –, de acordo com modelo oficial. 

Parágrafo único – A inobservância do disposto neste artigo acarretará multa de 3.000 

(três mil) Ufirs. 

(Vide art. 5º da Lei nº 16.938, de 16/8/2007.) 

Art. 6º – Para o trânsito de bovinos e bubalinos produzidos no Estado e destinados ao 

abate, é obrigatório o porte da Guia de Trânsito Animal  – GTA  –, de emissão exclusiva do 

IMA, em 2 (duas) vias, sendo uma destinada à fiscalização e recolhida juntamente com o 

RDA, e a outra, ao abatedouro. 
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Parágrafo único – A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator às 

penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.021, de 6 de dezembro 1989, alterada pela 

Lei nº 11.029, de 12 de janeiro de 1993. 

Art. 7º – Para o trânsito de aves e suínos produzidos no Estado e destinados ao abate, é 

obrigatório o porte da Autorização para Trânsito Interno  – ATI  –, ou documento equivalente, 

a critério do IMA, em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada à fiscalização e recolhida 

mensalmente juntamente com o RDA, e a segunda, ao abatedouro. 

Parágrafo único – A inobservância do disposto neste artigo acarretará multa de 1.500 

(mil e quinhentas) Ufirs para o proprietário do animal, e de 200 (duzentas) Ufirs para o 

proprietário do veículo transportador. 

(Vide art. 5º da Lei nº 16.938, de 16/8/2007.) 

Art. 8º – Em todo documento sanitário emitido para o transporte de animal destinado 

a abate, deve constar o local onde ele será abatido. 

Art. 9º – Para o trânsito de ovos no Estado, é obrigatório o porte da ATI ou documento 

equivalente, a critério do IMA. 

§ 1º – Quando os ovos forem procedentes de estabelecimento sob inspeção federal, 

exigir-se-á a observância da legislação pertinente. 

§ 2º – A inobservância do disposto neste artigo implica multa de 1.000 (mil) Ufirs para o 

proprietário do produto, e de 200 (duzentas) Ufirs para o proprietário do veículo transportador. 

(Vide art. 5º da Lei nº 16.938, de 16/8/2007.) 

Art. 10 – As multas previstas nesta lei serão cobradas em dobro em caso de reincidência 

específica, independentemente de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

Art. 11 – Compete ao IMA definir regiões, fixar prazos e estabelecer condições para a 

fiscalização de carne e de produto de origem animal e seus derivados. 

Art. 12 – Os modelos dos formulários mencionados nesta lei e as normas técnicas para 

sua utilização são de responsabilidade exclusiva do IMA. 

Art. 13 – Todo estabelecimento que comercialize carne e produto de origem animal e seus 

derivados é obrigado a afixar, em local visível para o consumidor, o nome e o telefone do IMA. 

Art. 14 – A Secretaria de Estado da Fazenda pode, sempre que julgar necessário, solicitar 

ao IMA cópia de informação contida no RDA. 

Art. 15 – (Vetado). 

Art. 16 – (Vetado). 



336

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Art. 17 – As penalidades previstas nesta lei não serão aplicadas, pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias, prorrogáveis por mais de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 

da publicação desta lei, em Municípios que não disponham de abatedouros apropriados. 

(Artigo vetado pelo Governador e mantido pela Assembleia Legislativa em 14/4/98.) 

Art. 18 – (Vetado). 

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 20 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro de 1997. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.687, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 979/1996, de autoria do Deputado Geraldo Nascimento.

Nota:

- A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, instituída 
por meio da Portaria nº 971, de 3/5/2006, do Ministério da Saúde, e a Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovada pelo Decreto Federal 
nº 5.813, de 22/6/2006, apresentam em suas diretrizes o incentivo à pesquisa e 
ao desenvolvimento do uso de plantas medicinais e fitoterápicos que possam ser 
disponibilizados com qualidade, segurança e eficácia à população.

LEI Nº 12.687, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a política estadual de incentivo à 

pesquisa e à preparação de produtos fitoterápicos. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – O Estado adotará política de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos 

fitoterápicos, com o objetivo de facultar ao Sistema Único de Saúde  – SUS  – o uso desses 

medicamentos no tratamento de determinadas enfermidades. 

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, entende-se por produto fitoterápico o 

medicamento obtido e elaborado a partir de matéria-prima ativa vegetal, com finalidade 

terapêutica. 

(Vide Lei nº 14.133, de 21/12/2001.) 

(Vide inciso II do art. 3º da Lei nº 15.973, de 12/1/2006.) 
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Art. 2º – A política de que trata esta lei compreende ações desenvolvidas pelo 

Estado diretamente ou por meio de programa de parceria com Município ou consórcio 

intermunicipal de saúde. 

Art. 3º – Compete ao Estado: 

I – promover a pesquisa científica voltada para a identificação e a classificação de plantas 

e para a análise de suas qualidades terapêuticas; 

II – promover o cultivo de plantas medicinais; 

III – promover a pesquisa científica voltada para o desenvolvimento de processos de 

preparação de produtos fitoterápicos; 

IV – realizar os ensaios clínicos dos produtos fitoterápicos; 

V – proceder à preparação dos produtos fitoterápicos; 

VI – distribuir os produtos fitoterápicos, no âmbito do SUS, aos Municípios e aos 

consórcios intermunicipais de saúde; 

VII – proceder ao controle de qualidade dos produtos fitoterápicos; 

VIII – implantar programa de divulgação dos produtos fitoterápicos com vistas a orientar 

a comunidade e os médicos a respeito de sua utilização; 

IX – orientar o processamento das plantas até sua transformação em medicamento, 

com metodologia que garanta a qualidade do produto; 

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 18.551, de 4/12/2009.) 

X – promover a utilização, nos programas de atenção básica à saúde, de plantas 

reconhecidas como medicinais pela comunidade científica. 

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 18.551, de 4/12/2009.) 

Parágrafo único – O Estado firmará convênio ou contrato com outras instituições, 

preferencialmente de natureza pública, para execução das ações previstas neste artigo que 

não puderem ser realizadas por seus órgãos. 

Art. 4º – O Estado implantará programa de parceria com o Município ou o consórcio 

intermunicipal de saúde que desejar desenvolver sistema próprio de preparação de produtos 

fitoterápicos.

§ 1º – O Município ou consórcio participante da parceria será responsável pela obtenção 

de matéria-prima e pela preparação, total ou parcial, dos produtos fitoterápicos. 

§ 2º – O Estado participará do programa por meio de: 

I – prestação de assessoria técnica; 

II – transferência de recursos financeiros, a título de auxílio à implantação ou ao 

desenvolvimento do programa, observado o disposto no art. 19 da Lei nº 12.264, de 24 

de julho de 1996; 

III – capacitação dos recursos humanos necessários à preparação dos produtos 

fitoterápicos; 

IV – realização das análises laboratoriais para o controle de qualidade dos produtos 

fitoterápicos; 

V – promoção das demais ações necessárias à consecução do objetivo do programa. 
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Art. 5º – A pesquisa de plantas voltada para a preparação de produtos fitoterápicos levará 

em conta a biodiversidade e priorizará as espécies encontradas em cada região do Estado. 

Art. 6º – A preparação dos produtos fitoterápicos se fará com plantas nativas no Estado ou 

não, devidamente pesquisadas, cujo efeito e segurança sejam comprovados por estudo científico. 

Art. 7º – A distribuição dos produtos e a realização das análises previstas nos arts. 3º, 

VI, e 4º, § 2º, IV, desta lei não implicarão ônus para os Municípios. 

Parágrafo único – Inexistindo disponibilidade financeira por parte do Estado, serão 

repassados aos Municípios apenas os custos da preparação dos produtos e das análises 

realizadas. 

Art. 8º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações 

consignadas no orçamento do Estado ou de outras fontes. 

Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data de sua publicação. 

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1º de dezembro de 1997. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.685, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 939/1996, de autoria do Deputado Miguel Martini.

LEI Nº 12.685, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a colocação de advertência nas 

embalagens de bebidas alcoólicas. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e comercializadas no Estado 

conterão a seguinte advertência: “A Secretaria de Estado da Saúde adverte: o álcool pode 

causar dependência e, em excesso, é prejudicial à saúde”. 
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Parágrafo único – Considera-se bebida alcoólica, para os efeitos desta lei, a bebida 

potável com teor alcoólico superior a 13º GL (treze graus Gay Lussac). 

(Vide art. 1º da Lei nº 13.463, de 12/1/2000.) 

(Vide art. 6º e 8º da Lei nº 13.949, de 11/7/2001.) 

(Vide inciso III do art. 1º da Lei nº 16.276, de 19/7/2006.) 

Art. 2º – São responsáveis pela confecção e pela colocação da advertência de que trata 

o “caput” do art. 1º: 

I – o produtor; 

II – o importador com sede no Estado; 

III – o comerciante que adquirir bebida alcoólica produzida em outro Estado. 

Parágrafo único  – A advertência será redigida em caracteres legíveis, de forma a permitir 

sua imediata identificação pelo consumidor. 

Art. 3º – A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator a multa de 1.000 (mil) 

Unidades Fiscais de Referência – Ufirs –, cobrando-se esse valor em dobro em caso de 

reincidência. 

Art. 4º  – Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

data de sua publicação. 

Art. 5º  – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1º de novembro de 1997. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.666, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 514/1995, de autoria do Deputado Carlos Pimenta.

Nota: 

- O Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 1º/10/2003, regula os direitos 
assegurados aos idosos.

LEI Nº 12.666, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1997

Dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso 

e dá outras providências. 

(Vide Lei nº 14.697, de 30/7/2003.) 
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 1º – O Estado manterá política estadual de amparo ao idoso, com o objetivo de 

assegurar-lhe os direitos sociais e promover sua integração e participação efetivas na sociedade. 

(Vide art. 2º da Lei nº 13.176, de 20/1/99.) 

(Vide Lei nº 13.461, de 12/1/2000.)

(Vide Lei nº 13.599, de 20/6/2000.) 

Art. 2º – Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa com mais de 60 

(sessenta) anos de idade. 

Art. 3º – A participação de entidade beneficente e de assistência social na execução de 

programa ou projeto destinados ao idoso se dará com a observância do disposto nesta lei. 

Capítulo II

Dos Princípios e das Diretrizes

Art. 4º – São princípios da política estadual de amparo ao idoso: 

I – a defesa do direito à vida e à cidadania; 

II – a garantia da dignidade e do bem-estar; 

III – a participação na comunidade; 

IV – a proteção contra discriminação de qualquer natureza. 

§ 1º – Constituem diretrizes da política estadual de amparo ao idoso: 

I – a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, 

que proporcionem sua integração às demais gerações; 

II – a participação do idoso, por meio de suas organizações representativas, na 

formulação, na implementação e na avaliação da política, dos planos, dos programas e 

dos projetos a serem desenvolvidos; 

III – a capacitação e a reciclagem dos recursos humanos nas áreas de prestação de 

serviço ao idoso; 

IV – a implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, 

dos serviços oferecidos, dos planos, dos programas e dos projetos em cada setor do Governo; 

V – o estabelecimento de mecanismos de divulgação de informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 

VI – o apoio a estudos e pesquisas sobre questões relativas ao envelhecimento; 

VII – a descentralização dos programas de assistência, com a priorização do atendimento 

ao idoso em seu próprio ambiente; 

(Vide Lei nº 13.763, de 30/11/2000.)

VIII – a garantia de prioridade para procedimento administrativo, em tramitação em 

qualquer dos Poderes do Estado, no qual figure como parte pessoa idosa. 

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 13.615, de 10/7/2000.) 
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§ 2º – O Poder Executivo desenvolverá, com a participação de instituições públicas e 

privadas dedicadas ao atendimento ao idoso, programa especial destinado à criação, nos 

Municípios, de centros de lazer e amparo à velhice, conforme previsto no art. 225, § 2º, 

da Constituição do Estado. 

Capítulo III

Das Ações Governamentais

Art. 5º – Na implementação da política estadual de amparo ao idoso, compete aos 

órgãos e entidades estaduais: 

I – na área de promoção e assistência social: 

a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades 

básicas do idoso, com a participação da família, da sociedade e de entidades governamentais 

e não governamentais; 

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas para atendimento ao idoso, como 

centros de convívio, centros de saúde especializados, atendimento domiciliar e outras ; 

c) promover simpósios, seminários e encontros específicos sobre o tema; 

d) planejar, coordenar e supervisionar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações 

sobre a situação social do idoso; 

e) promover a capacitação de recursos humanos para atendimento ao idoso; 

II  – na área de saúde: 

a) garantir ao idoso assistência à saúde e atendimento prioritário nos diversos níveis 

de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS-MG. 

(Alínea com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.177, de 20/1/99.)

b) promover e recuperar a saúde do idoso, bem como prevenir doenças, mediante 

programas e medidas profiláticas; 

c) elaborar normas para os serviços geriátricos da rede hospitalar do Estado; 

d) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde do Estado e dos 

Municípios para treinamento de equipes interprofissionais; 

e) realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico dos idosos, com vistas à 

prevenção de doenças e ao seu tratamento e reabilitação; 

f) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 

III  – na área de educação: 

a) possibilitar a criação, no âmbito das escolas estaduais, de cursos abertos ao idoso, 

com a finalidade de propiciar-lhe o acesso continuado ao saber; 

b) inserir, nos currículos do ensino formal, conteúdos voltados para o processo de 

envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto; 

c) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, sobre 

o processo de envelhecimento; 

d) apoiar a criação de cursos na Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e 

na Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, abertos para o idoso, como 

meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber; 

IV – na área de trabalho e recursos humanos: 

a) criar mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado de trabalho 

do setor público; 
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b) facilitar o acesso do idoso aos benefícios sociais oferecidos pelo poder público estadual; 

c) criar e estimular a manutenção de programas de preparação para a aposentadoria, 

no setor público, a serem oferecidos com a antecedência mínima de 2 (dois) anos do 

afastamento do servidor; 

V – na área de habitação e urbanismo: 

a) destinar ao idoso, nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato, 

na modalidade de casas-lares; 

b) incluir, nos programas de assistência, alternativas de adaptação e de melhoria das 

condições de habitabilidade da moradia do idoso, levando em consideração seu estado 

físico e visando a garantir-lhe independência de locomoção; 

c) estabelecer critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação popular; 

d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 

VI – na área de justiça: 

a) promover e defender os direitos da pessoa idosa; 

b) zelar pela aplicação das normas relativas ao idoso, determinando ações para se 

evitarem abusos e lesões a seus direitos; 

VII  – na área de cultura, esporte e lazer: 

a) garantir ao idoso participação no processo de produção, elaboração e fruição dos 

bens culturais; 

b) propiciar ao idoso, mediante o oferecimento de ingresso a preço reduzido, o acesso 

a locais e eventos culturais, no âmbito da administração estadual; 

c) incentivar, no âmbito dos movimentos de idosos, o desenvolvimento de atividades culturais; 

d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do 

idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade culturais; 

e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem 

a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade. 

Parágrafo único – Entende-se por atendimento prioritário, referido na alínea “a” do 

inciso II, a atenção imediata, excetuando-se as situações de maior urgência dos demais 

usuários e as previstas no decreto regulamentador. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 2º, da Lei nº 13.177, de 20/1/99.) 

Capítulo IV

Das Disposições Gerais

Art. 6º – Todos têm o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de 

negligência ou desrespeito ao idoso. 

Art. 7º – Fica instituído o dia 27 de setembro como o Dia Estadual do Idoso. 

§ 1º – Na data a que se refere o “caput” deste artigo, os órgãos públicos estaduais 

promoverão eventos com o objetivo de valorizar e ressaltar o trabalho e a importância do 

idoso para o Estado, nos termos desta lei. 

(Parágrafo renumerado pelo art. 1º da Lei nº 18.306, de 30/7/2009.) 

§ 2º – As unidades de saúde do Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a afixar, em 

local visível ao público em geral, aviso com os seguintes dizeres: “Ao idoso internado ou 
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em observação é assegurado o direito a acompanhante, garantidas condições adequadas 

para sua permanência no local, em tempo integral, segundo o critério médico. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 18.306, de 30/7/2009.) 

Art. 8º – Os recursos financeiros necessários à implantação das ações afetas às Secretarias 

de Estado serão consignados em seus orçamentos. 

Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data de sua publicação. 

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 1997. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.650, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 718/1996, de autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto.

Nota: 

- Em âmbito federal, a Portaria nº 710, de 10/6/99, do Ministério da Saúde, instituiu 
a Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN –, que tem entre seus 
objetivos prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e as doenças associadas à 
alimentação e à nutrição.

LEI Nº 12.650, DE 22 DE OUTUBRO DE 1997

Dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo 

Estado para melhorar as condições nutricionais da 

população.

(Vide Lei nº 15.982, de 19/1/2006.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado adotará medidas com o objetivo de melhorar as condições nutricionais 

da população.
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(Vide Lei nº 15.072, de 5/4/2004.)

(Vide Lei nº 15.771, de 7/10/2005.)

Art. 2º – A consecução do disposto nesta lei se dará por meio de:

I – campanhas de orientação para a adoção de cardápios de baixo custo e de alto valor 

nutritivo em entidades assistenciais, escolas, estabelecimentos de internação coletiva e outros;

II – campanhas de orientação para a utilização de produtos regionais e sazonais pela população;

III – incentivo à doação de alimentos preparados ou “in natura” para entidades 

assistenciais, por entrepostos e estabelecimentos comerciais, industriais e outros;

IV – incentivo a Municípios para que desenvolvam programa próprio de complementação 

alimentar de baixo custo;

V – incentivo às campanhas de aleitamento materno;

(Vide Lei nº 13.964, de 28/7/2001.)

(Vide Lei nº 18.796, de 31/3/2010.)

VI  – realização de outras atividades que atendam ao objetivo desta lei.

(Vide Lei nº 15.687, de 29/7/2005.)

Art. 3º – O Estado prestará cooperação técnica aos Municípios para o desenvolvimento 

dos programas de que trata esta lei.

Art. 4º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à custa de:

I – recursos orçamentários dos órgãos responsáveis pela execução desta lei;

II – doações e legados;

III – outras fontes.

Art. 5º – Esta lei será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de outubro de 1997.

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado

LEI Nº 12.624, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 996/1996, de autoria do Deputado Geraldo Rezende.

Nota:

- A Lei Federal nº 9.313, de 13/11/96, dispõe sobre a distribuição gratuita de 
medicamentos aos portadores de HIV e doentes de Aids. 
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LEI Nº 12.624, DE 2 DE OUTUBRO DE 1997

Institui a Campanha Permanente de Captação 

e Redistribuição de Medicamentos para Pessoas 

Portadoras do Vírus HIV e Doentes da Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida – Aids.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída a Campanha Permanente de Captação e Redistribuição 

de Medicamentos para Pessoas Portadoras do Vírus HIV e Doentes da Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida  – Aids –, com o objetivo de:

I – desenvolver, em parceria com a sociedade, ações para a captação dos medicamentos;

II – garantir o acesso da população aos medicamentos.

(Vide Lei nº 14.133, de 21/12/2001.)

(Vide Lei nº 14.582, de 17/1/2003.)

Art. 2º – A campanha será realizada pelos órgãos públicos estaduais responsáveis pelas 

ações nas áreas de saúde e de assistência social.

Art. 3º – O órgão público responsável pela distribuição dos medicamentos às unidades 

de saúde instituirá um banco de medicamentos provenientes de doações e contribuições.

Art. 4º – As unidades de saúde manterão controle atualizado do estoque dos 

medicamentos a serem redistribuídos.

Art. 5º – Terão acesso gratuito aos medicamentos os pacientes referidos no art. 1º desta 

lei, com indicação clínica aprovada em unidade de saúde da rede pública.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 1997.

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado

LEI Nº 12.623, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 613/1995, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
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Nota:

- A orientação sobre doenças infectocontagiosas deve ser abordada nos temas 
transversais “saúde” e “orientação sexual” e na base comum de “ciências naturais”, 
conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – do Ensino Fundamental 
(MEC/SEF, 1998). De acordo com os PCN do Ensino Médio (MEC/SEMTEC, 1999), o 
conteúdo é afeto ao tema “qualidade de vida das populações humanas”, na base 
comum de “biologia”.

LEI Nº 12.623 DE 2 DE OUTUBRO DE 1997

Dispõe sobre a orientação aos alunos de 1º e 2º graus 

da rede estadual de ensino sobre doenças infecto-

contagiosas 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. 1º – O Estado adotará medidas para orientar os alunos de 1º e 2º graus da rede 

estadual de ensino acerca das doenças infecto-contagiosas, sexualmente transmissíveis ou 

não, especialmente a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida  – Aids  – e a tuberculose, 

além da hanseníase, da dengue, da febre amarela, da leptospirose e de outras. 

Art. 2º – As medidas educativas para informação e orientação dos alunos incluirão 

palestras, cartazes, vídeos, exposições e seminários sobre as formas de contaminação, 

evolução e profilaxia das doenças. 

Art. 3º – O Estado desenvolverá ações visando a equipar as unidades do Sistema Único de 

Saúde  – SUS – para o diagnóstico das doenças de que trata esta lei, especialmente a Aids. 

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de outubro de 1997. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.617, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 952/1996, de autoria do Deputado Arnaldo Penna.
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LEI Nº 12.617, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Obriga os cartórios de registro civil de pessoas naturais 

a informar às Prefeituras Municipais a causa dos 

óbitos neles averbados. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Ficam os cartórios de registro civil de pessoas naturais obrigados a informar, 

mensalmente, às Prefeituras dos Municípios onde estejam instalados a causa dos óbitos 

neles averbados. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 1997. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado

 

LEI Nº 12.615, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.092/1997, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio.

LEI Nº 12.615 DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, a ser comemorada, 

anualmente, na segunda semana do mês de maio. 

(A Semana Estadual de Prevenção às Drogas passa a ser comemorada nos dias 19 a 26 

de junho, conforme art. 1º da Lei nº 16.514, de 22/12/2006.) 

Parágrafo único – A programação a ser desenvolvida durante a semana comemorativa 

instituída por esta lei será definida pelo Conselho Estadual de Entorpecentes. 

(Vide art. 1º da Lei nº 16.514, de 22/12/2006.) 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 1997. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.587, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 774/1996, de autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto.

LEI Nº 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. 1º – 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, à apresentação de receita médica.

Art. 2º – 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;

II – medicamentos de que faz uso constante;

III – medicamentos que lhe podem ser ministrados na escola;

IV – medicamentos ou substâncias que não lhe podem ser ministrados em 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.

§ 1º – O responsável pelo aluno fornecerá as informações necessárias ao preenchimento 

da ficha, no prazo determinado pela escola.

§ 2º – Na impossibilidade de encaminhamento do aluno à unidade indicada por seu 

responsável, o atendimento de urgência se fará na unidade do Sistema Único de Saúde  – 

SUS – indicada pela escola.

§ 3º – A ficha de que trata este artigo acompanhará o aluno, quando necessário seu 

encaminhamento a serviço de urgência ou emergência.
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Art. 3º – A inobservância do disposto nesta lei implica sanção administrativa na forma 

definida em decreto. 

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de julho de 1997.

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado

LEI Nº 12.504, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 841/99, de autoria do Deputado Marco Régis.

LEI Nº 12.504, DE 30 DE MAIO DE 1997

Assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, do 

exame para diagnóstico da deficiência de alfa-1-

antitripsina e dá outras providências.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:

Art. 1º – O Estado oferecerá gratuitamente a realização do exame para diagnóstico da 

deficiência de alfa-1-antitripsina em recém-nascidos.

(Vide Lei nº 14.312, de 19/6/2002.)

(Vide art. 1º da Lei nº 14.567, de 10/1/2003.)

(Vide Lei nº 15.394, de 6/10/2004.)

Parágrafo único – A colheita do sangue para a realização do exame será efetuada 

simultaneamente à do material para a realização da triagem metabólica para diagnóstico 

da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito –“exame do pezinho”–, de que trata a 

Lei nº 11.619, de 4 de outubro de 1994.

Art. 2º – O Poder Executivo divulgará informações sobre a importância, a forma 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.
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Parágrafo único  – Para a execução do disposto no “caput” deste artigo, poderá ser 

criado, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –, o Centro de Referência de Deficiência 

de Alfa-1-antitripsina.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º – As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

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

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ – Presidente da ALMG

LEI Nº 12.503, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 537/1995, de autoria do Deputado Paulo Piau.

Nota: 

- No âmbito federal, a proteção aos recursos hídricos foi primeiramente 
regulamentada pelo Decreto-Lei nº 24.643, de 10/7/34, que institui o Código das 
Águas. Posteriormente, o processo legislativo no campo do gerenciamento dos 
recursos hídricos foi retomado pela Lei nº 9.433, de 8/1/97, que dispõe sobre a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal. A 
Lei Federal nº 9.984, de 17/7/2000, que cria a Agência Nacional de Águas, garantiu 
a continuidade dos princípios norteadores desse novo modelo de proteção e gestão 
dos recursos hídricos.

LEI Nº 12.503, de 30 DE MAIO DE 1997

Cria o Programa Estadual de Conservação da Água.

(Vide inciso VI do art. 3º da Lei nº 15.910, de 21/12/2005.)

(Vide art. 3º da Lei nº 13.194, de 29/1/99.)

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:
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Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Conservação da Água, com o objetivo 

de proteger e preservar os recursos naturais das bacias hidrográficas sujeitas a exploração 

com a finalidade de abastecimento público ou de geração de energia elétrica.

Art. 2º – Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, as empresas concessionárias 

de serviços de abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas e privadas, 

ficam obrigadas a investir, na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica 

em que ocorrer a exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor 

total da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do investimento.

Parágrafo único – Do montante de recursos financeiros a ser aplicado na recuperação 

ambiental, no mínimo 1/3 (um terço) será destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao 

longo dos cursos de água, nos trechos intensamente degradados por atividades antrópicas.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades 

previstas nos arts. 26 e 27 da Lei nº 11.504, de 20 de junho de 1994.

Art. 4º – O Poder Executivo indicará o órgão ou a entidade responsável pela fiscalização 

do cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 5º – A empresa concessionária de serviço de abastecimento de água e de energia 

elétrica na data de publicação desta lei disporá de 180 (cento e oitenta) dias para realizar 

as adaptações necessárias ao seu cumprimento.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

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

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ – Presidente da ALMG

LEI Nº 12.486, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 55/1995, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.

LEI Nº 12.486, DE 8 DE ABRIL DE 1997

Dispõe sobre a transferência de posse e de direito de 

uso de equipamento hospitalar da Fundação Instituto 

do Coração de Minas Gerais – Cardiominas – e dá 

outras providências. 
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica a Fundação Instituto do Coração de Minas Gerais – Cardiominas –, 

fundação de direito público criada pela Lei nº 10.359, de 27 de dezembro de 1990, 

autorizada, nos termos desta lei, a transferir a posse e o direito de uso de equipamento 

médico-hospitalar de sua propriedade a entidade pública integrante do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

Parágrafo único – A transferência de posse e de direito de uso de que trata este artigo 

será regulamentada por contrato de concessão de uso, de direito público, firmado pelo 

Presidente do Cardiominas, após aprovação pelo Conselho Curador da Fundação. 

Art. 2º – No contrato de concessão de uso constarão: 

I – o prazo de transferência de posse e de direito de uso dos equipamentos, que não 

excederá a 5 (cinco) anos; 

II – as condições de remuneração do Cardiominas pela cessão dos equipamentos; 

III – as condições para a utilização dos equipamentos, observada a priorização do 

atendimento gratuito à população carente; 

IV – as condições para a conservação dos equipamentos, as regras para sua manutenção 

e as exigências a serem cumpridas no momento de sua devolução. 

Art. 3º – O contrato de concessão de uso poderá ser modificado, de comum acordo 

entre as partes, a fim de se promover a sua adequação às condições definidas no artigo 

anterior, bem como às condições necessárias à fiscalização do uso dos equipamentos. 

Art. 4º – O Cardiominas, como instituição contratante, poderá exigir da entidade 

contratada garantias reais ou fiduciárias, no caso de transferência de equipamento de alto 

custo, segundo critérios definidos pelo Conselho Curador. 

Art. 5º – A execução do contrato de concessão de uso de equipamentos do Cardiominas 

será supervisionada pelo Conselho Curador da Fundação e fiscalizada pelo Tribunal de 

Contas do Estado, especialmente quanto à legalidade, à legitimidade, à operacionalidade, 

à razoabilidade e à economicidade da prestação dos serviços decorrentes do contrato. 

Art. 6º – O contrato de concessão de uso poderá ser rescindido unilateralmente pelo 

Cardiominas, no caso de descumprimento das suas cláusulas, especialmente das que 

se refiram à conservação dos equipamentos e ao atendimento prioritário e gratuito à 

população carente. 

Parágrafo único – A rescisão, fundamentada em fatos concretos, será efetivada por 

ato do Presidente do Cardiominas, ouvido o Conselho Curador, após procedimento 

administrativo em que será dada audiência ao contratado. 

Art. 7º – A rescisão motivada do contrato de concessão de uso, por parte do 

Cardiominas, não gera, para o contratado, direito à retenção dos equipamentos, que 
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deverão ser devolvidos no prazo de 90 (noventa) dias, em condições adequadas de 

conservação e utilização. 

Art. 8º – O art. 2º da Lei nº 10.359, de 27 de dezembro de 1990, fica acrescido do 

seguinte parágrafo único: 

“Art. 2º .......................................................................................................... 

Parágrafo único – Até que sejam concluídas as obras físicas necessárias ao funcionamento 

normal do Cardiominas, a posse e o direito de uso dos equipamentos médico-hospitalares 

de propriedade da Fundação serão transferidos, por meio de contrato de concessão de 

uso, a entidades integrantes do Sistema Único de Saúde  – SUS  –, nos termos da lei.”. 

Art. 9º – 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 8 de abril de 1997. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.462, DE 1997

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.047/1997, de autoria do Governador Eduardo Azeredo.

LEI Nº 12.462, 7 DE ABRIL DE 1997

Cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e 

Repressão de Entorpecentes – Funpren – e dá outras 

providências. 

(Vide Lei nº 16.834, de 23/7/2007.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão 

de Entorpecentes – Funpren –, com o objetivo de possibilitar a obtenção e a 

administração de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de ações, 

visando a combater o uso de drogas, substâncias entorpecentes e afins, especificados 

na legislação federal.
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Art. 2º – São beneficiários do Funpren órgãos ou entidades públicas ou privadas que 

atuem na área de prevenção, fiscalização e repressão ao uso de entorpecentes e que 

destinem recursos para: 

I – a realização de programas de prevenção do uso de entorpecentes;

II – o desenvolvimento, em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, de 

projetos de formação profissional para tratamento e recuperação de dependentes, bem 

como para repressão e controle de uso ou tráfico de drogas;

III – o incentivo à formação de grupos de apoio para atendimento aos usuários de 

drogas e aos seus familiares;

IV – a confecção de textos educativos para divulgação junto a grupos de risco, com 

informações sobre prevenção e tratamento de uso de entorpecentes.
...........................................................................................................................

Art. 6º  – Integram o grupo coordenador do Fundo:

I – .......................................................................................................................

VI – 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de Entorpecentes – Conen-MG –;
...........................................................................................................................

X – um representante do Centro Mineiro de Toxicomania da Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais;

(Inciso acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 14.087, de 6/12/2001.)
...........................................................................................................................

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de abril de 1997.

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.420, DE 1996

Origem: 

- Projeto de Lei nº 532/1995, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio.

LEI Nº 12.420, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos oficiais de 

comunicação social, de informações sobre cuidados 

com a saúde e sobre os direitos e as garantias 

fundamentais previstos nos textos constitucionais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a reservar, em seus órgãos oficiais de 

comunicação social, espaço para a divulgação permanente de informações de caráter 

educativo sobre cuidados com a saúde e sobre os direitos e as garantias fundamentais 

previstos nos textos constitucionais.

Art. 2º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) 

dias contados da data de sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 1996.

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado

LEI Nº 12.417, DE 1996

Origem: 

- Projeto de Lei nº 685/1995, de autoria do Deputado Miguel Martini.

Nota:

- A Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida normas de proteção 
e dá outras providências. O art. 18 do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, 
que regulamenta a lei, estabelece que se inclui na assistência integral à saúde e 
reabilitação da pessoa portadora de deficiência a concessão de órteses, próteses, 
bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais equipamentos complementam 
o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e inclusão da 
pessoa com deficiência.

LEI Nº 12.417, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o financiamento de equipamento 

corretivo para portador de deficiência. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – O poder público, por intermédio de estabelecimento oficial, concederá ao 

portador de deficiência física financiamento para a aquisição de equipamento corretivo, a 

fim de possibilitar a superação total ou parcial de suas limitações. 
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Art. 2º – A concessão do financiamento de que trata esta lei condiciona-se à 

comprovação da necessidade do equipamento, para uso exclusivamente pessoal do 

interessado, por meio de parecer, com detalhamento técnico, emitido por profissional da 

área de reabilitação. 

Art. 3º – (Vetado). 

Art. 4º – A quitação do financiamento será feita em parcelas mensais, conforme limites 

fixados em regulamento. 

Parágrafo único  – O valor das parcelas será estabelecido de modo a não onerar 

excessivamente a renda familiar do interessado. 

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 1996. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 12.296, DE 1996

Origem: 

- Projeto de Lei nº 270/1995, de autoria do Deputado Carlos Pimenta.

LEI Nº 12.296, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Institui a Campanha Estadual de Prevenção da 

Síndrome de Imunodeficiência 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. 1º – Fica instituída a Campanha Estadual de Prevenção da Síndrome de 

Imunodeficiência 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.

(Vide Lei nº 12.624, de 2/10/97.)

(Vide Lei nº 14.582, de 17/1/2003.)

(Vide Lei nº 17.344, de 15/1/2008.)
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Parágrafo único  – A campanha de que trata esta lei será realizada prioritariamente em 

regiões ou localidades consideradas de maior risco.

Art. 2º – 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. 3º – 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 

1º e 2º graus;

IV – confecção e distribuição de impressos relacionados com o objetivo da campanha;

V – exibição de filmes, realização de debates e apresentação de depoimentos;

VI – distribuição gratuita de preservativos, seringas, agulhas descartáveis e de outros 

insumos indispensáveis à prevenção de danos causados pelo uso abusivo de álcool e outras 

drogas, em consonância com a política de redução de danos do Ministério da Saúde, a ser 

feita por profissionais treinados e vinculados ao serviço público;

(Inciso com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 16.276, de 19/7/2006.)

(Vide Lei nº 18.797, de 1º/4/2010.)

VII – orientação às famílias de pessoas contaminadas;

VIII – orientação às gestantes portadoras do vírus da Aids e de outras doenças 

Sexualmente transmissíveis.

Art. 4º – 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;

III – 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, 

da Criança e do Adolescente; 

IV – 4 (quatro) representantes de entidades que atuam na prevenção e no tratamento 

da Aids e das demais doenças sexualmente transmissíveis, legalmente constituídas e 

reconhecidas pela Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 5º – Cabe ao Estado, no âmbito de sua competência no Sistema Único de Saúde 

– SUS:
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I – criar, nos Municípios onde existam diretorias regionais de saúde, centros de referência 

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;

IV – 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. 6º – Fica instituído o dia 1º 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. 7º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de:

I – recursos orçamentários das Secretarias que integram a 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 físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras;

IV – outras fontes.

Art. 8º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 9º – 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

LEI Nº 12.218, DE 1996

Origem: 

- Projeto de Lei nº 635/1995, de autoria do Governador Eduardo Azeredo.
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LEI Nº 12.218, DE 27 DE JUNHO DE 1996

Dispõe sobre as competências das unidades das 

Regiões Administrativas 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. 5º – Compete à Coordenadoria de Saúde:

I – coordenar, orientar e acompanhar, em conjunto com as instituições de saúde 

da região, a organização do sistema regional de saúde, em consonância com o quadro 

epidemiológico regional e a política estadual de saúde;

II – coordenar a implantação da política de saúde definida pelo Sistema Único de 

Saúde  – SUS-MG –;

III – coordenar, orientar, acompanhar e avaliar o processo de planejamento, programação 

e orçamento, em nível regional, em consonância com as diretrizes da política estadual de 

saúde;

IV – acompanhar, orientar e avaliar o processo de municipalização dos serviços de saúde;

V – prestar assessoria técnica aos Municípios, quanto à prestação e à organização dos 

serviços, na área de sua competência;

VI – implantar as atividades de acompanhamento, controle e avaliação, na sua área 

de competência;

VII – implantar e acompanhar sistematicamente na região a aplicação de normas técnicas 

que visem à prevenção e à solução de problemas de saúde;

VIII – coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com a vigilância sanitária, 

na sua área de competência;

IX – desenvolver atividades de treinamento e capacitação de pessoal da Coordenadoria 

e dos Municípios da área de abrangência da Região Administrativa e delas participar;

X – acompanhar as atividades de administração e execução financeira de projetos 

específicos do SUS-MG no âmbito da Região Administrativa;

XI – acompanhar as atividades das fundações vinculadas ao SUS-MG no âmbito da 

Região Administrativa.

..........................................................................................................................

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de junho de 1996. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 
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LEI Nº 12.171, DE 1996

Origem: 

- Projeto de Lei nº 486/95, de autoria do Deputado Gil Pereira.

Nota:

- A Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, proíbe, em seu art. 81, a venda a criança ou adolescente de bebidas 
alcoólicas e de outros produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica, ainda que por utilização indevida.

LEI Nº 12.171, DE 31 DE MAIO DE 1996

Proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica nas 

escolas públicas de 1º e 2º graus da rede estadual 

de ensino e nas conveniadas.

(Vide Lei nº 15.072, de 5/4/2004.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica proibida, nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual 

de ensino e nas conveniadas, a venda de cigarro, de bebida alcoólica e de produto cuja 

embalagem contenha ilustração, fotografia, legenda ou anúncio de:

I – bebida alcoólica;

II – tabaco;

III – jogo de azar;

IV – produto impróprio para crianças e adolescentes.

Parágrafo único – Inclui-se no disposto neste artigo a proibição da venda durante festa 

realizada nas dependências das escolas, qualquer que seja o promotor do evento.

(“Caput“com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 15.427, de 3/1/2005.)

(Vide Lei nº 13.463, de 12/1/2000.)

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de maio de 1996.

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado
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LEI Nº 12.082, DE 1996

Origem: 

- Projeto de Lei nº 21/95, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Nota:

- O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23/9/97, 
também estabelece o uso obrigatório do cinto de segurança nos veículos 
automotores, com previsão de penalidades para os casos de infração à norma.

LEI Nº 12.082, DE 12 DE JANEIRO DE 1996

Obriga o uso do cinto de segurança nos veículos que 

menciona, no território do Estado de Minas Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – É obrigatório o uso do cinto de segurança nos veículos automotores particulares, 

oficiais, de aluguel e nos destinados ao transporte coletivo que transitem no território do 

Estado de Minas Gerais, inclusive em áreas rurais.

§ 1º – Consideram-se veículos automotores, para efeito desta lei, carros particulares e 

oficiais, táxis, caminhões e ônibus.

§ 2º – O proprietário de veículo que não possuir cinto de segurança original de fábrica 

deverá adaptá-lo para receber o equipamento.

§ 3º – No caso de veículo automotor destinado ao transporte coletivo, a obrigatoriedade 

de que trata o “caput” restringe-se ao motorista que o conduz.

Art. 2º – A concessão para a exploração de transporte coletivo ou a sua renovação 

ficam condicionadas à adaptação dos veículos às exigências desta lei.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o proprietário do veículo à 

multa de 60 (sessenta) Unidades Fiscais de Referência – Ufirs – por infração.

(“Caput” com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 12.353, de 18/11/96.)

Parágrafo único – A reincidência acarretará o acréscimo de 100% (cem por cento) à 

multa de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de janeiro de 1996.

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado

LEI Nº 12.080, DE 1996

Origem: 

- Projeto de Lei nº 310/95, de autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto.

Nota:

- A saúde bucal está inserida na estratégia de Saúde da Família, que desenvolve as 
ações e os serviços da atenção básica no Município. Existem dois tipos de equipe 
de saúde bucal: o primeiro é composto por cirurgião-dentista e auxiliar em saúde 
bucal; o segundo, pelos profissionais citados anteriormente e por técnico em 
saúde bucal. Em âmbito federal existe, desde 2004, a Política Nacional de Saúde 
Bucal – Brasil Sorridente –, que visa reorganizar a atenção básica em saúde bucal 
(especialmente por meio da estratégia Saúde da Família), ampliar e qualificar a 
atenção especializada (por meio da implantação de Centros de Especialidades 
Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias), e viabilizar a adição 

de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público.

LEI Nº 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. 1º – Fica o Estado obrigado a adotar medidas de prevenção da cárie, da doença 

periodontal e do câncer bucal.

(Vide Lei nº 13.444, de 10/1/2000.)

(Vide Lei nº 13.802, de 27/12/2000.)

Parágrafo único – As medidas de prevenção de que trata o “caput” deste artigo 

serão adotadas em creches, asilos, estabelecimentos de ensino e demais órgãos públicos, 

observadas as especificidades de cada doença.

Art. 2º – As medidas de prevenção da cárie e da doença periodontal a que se refere 

esta lei consistem no incentivo à:

I – evidenciação da placa bacteriana;

II – utilização de corretas técnicas de higienização bucal;

III – aplicação periódica de flúor;
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IV – fluoretação da água destinada ao consumo;

V – aplicação de selante em dente hígido, quando houver indicação;

VI – utilização de dieta alimentar adequada.

(Vide art. 69 da Lei nº 13.317, de 24/9/99.)

(Vide art. 2º da Lei nº 15.072, de 5/4/2004.)

(Vide Lei nº 15.982, de 19/1/2006.)

Art. 3º – O Estado assegurará, observada a sua competência no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS –, a execução das seguintes 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;

III – tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico 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.

§ 1º – 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 data da publicação desta lei.

§ 2º – A unidade de saúde responsável pelo diagnóstico do câncer bucal notificará 

o órgão competente, com vistas ao dimensionamento dos índices de morbidade e de 

mortalidade relativos à doença.

Art. 4º – (Vetado).

Art. 5º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de:

I – recursos orçamentários das Secretarias de Estado da Saúde e da Educação;

II – doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras;

III – outras fontes.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – 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
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LEI Nº 11.983, DE 1995

Origem: 

- Projeto de Lei nº 367/1995, de autoria do Governador Eduardo Azeredo.

LEI Nº 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. 1º – 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. 2º – Poderão ser beneficiários de operações com recursos do Fundo:

I – órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, responsáveis pela 

execução das ações e serviços de saúde no Estado;

II – pessoas físicas e entidades privadas, 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. 3º – Constituem recursos do Fundo:

I – dotações consignadas no orçamento do Estado e em créditos adicionais;

II – recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde  – FNS -;

III – 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 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. 4º – O FES, de natureza e individuação contábeis, terá prazo de duração 

indeterminado, e seus recursos serão utilizados:



365

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

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 2º 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. 5º – As condições de transferência ou repasse de recursos e de pagamentos, 

bem como os requisitos e condições a serem exigidos dos beneficiários obedecerão às 

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 4º da Lei Federal 

nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 6º – O Fundo terá como gestora a Secretaria de Estado da Saúde, com as atribuições 

previstas no artigo 4º, I, da Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, com a 

redação dada pela Lei Complementar nº 36, de 18 de janeiro de 1995, e na legislação 

federal pertinente, observado também o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei.

§ 1º – 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 4º desta lei.

§ 2º – A gestora se obriga a apresentar relatórios específicos à Secretaria de Estado da 

Fazenda, na forma em que forem solicitados.

Art. 7º – O agente financeiro do Fundo será o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. – 

Bemge – com as atribuições definidas no artigo 4º, II, da Lei Complementar nº 27, de 18 de 

janeiro de 1993, com a redação dada pela Lei Complementar nº 36, de 18 de janeiro de 1995.

§ 1º – A remuneração do agente financeiro será fixada pelo Grupo Coordenador, 

observadas as normas do SUS e as diretrizes do CES.

§ 2º – O agente financeiro se obriga a apresentar à gestora e à Secretaria de Estado 

da Fazenda relatórios específicos na forma em que forem solicitados.

Art. 8º – 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 – 1 (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 Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único – As deliberações do Grupo Coordenador relativas às atribuições 

definidas no artigo 4º, III, da Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, deverão 

observar as diretrizes e orientações específicas do CES.

Art. 9º – 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 6º da Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, com a redação dada 

pela Lei Complementar nº 36, de 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 ao disposto na Lei 

Federal nº 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 nº 11.803, de 18 de 

janeiro de 1995.

Art. 13 – Fica revogado o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 11.829, de 14 de 

junho de 1995.

Art. 14 – Fica acrescido à Lei nº 11.829, de 14 de junho de 1995, o seguinte artigo 7º, 

renumerando-se os artigos subsequentes:

“Art. 7º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 120 (cento 

e vinte) dias.”.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de 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 Nº 11.871, DE 1995

Origem: 

- Projeto de Lei nº 50/1995, de autoria do Deputado Sebastião Helvécio.

Nota:

- O Estado não mantém programa próprio de alimentação escolar na rede 
pública estadual nem fundo destinado a esse fim. Os recursos para prover a 
alimentação escolar nas escolas estaduais são transferidos pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE –, à conta do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – Pnae –, podendo ser complementados pelo Estado a título 
de contrapartida. Resoluções do FNDE estabelecem os critérios de participação no 
programa. A Lei Federal nº 11.947, de 16/9/2009, dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da educação básica.

LEI Nº 11.871, DE 21 DE AGOSTO DE 1995

Dispõe sobre o programa de alimentação escolar da 

rede pública estadual. 

(Vide Lei nº 15.072, de 5/4/2004.) 

(Vide Lei nº 16.297, de 1º/8/2006.) 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei: 

Art. 1º – O Estado manterá programa de alimentação escolar destinado aos alunos 

de creches e de classes da educação pré- escolar, do ensino fundamental e da educação 

especial matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. 

Art. 2º – Na execução do programa, será observado o seguinte: 

I – a universalização do atendimento; 

II – a gratuidade da alimentação oferecida; 

III – a manutenção da distribuição de alimentos durante as férias escolares; 

IV – a participação da comunidade na busca de soluções, na formulação de estratégias, 

na avaliação de resultados e na fiscalização da aplicação de recursos destinados à 

alimentação escolar; 

V – o respeito à cultura alimentar do educando. 

Art. 3º – O programa de alimentação escolar da rede pública estadual será financiado com: 

I – recursos do Fundo Estadual de Alimentação Escolar, a ser criado por lei; 

II – transferências de recursos provenientes de convênios celebrados com a União; 

III  – recursos de qualquer natureza. 
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Art. 4º – A aquisição, a preparação e a distribuição dos produtos alimentares necessários 

à execução do programa serão realizadas pela unidade escolar, com os recursos a ela 

repassados para esse fim. 

Parágrafo único – Compete ao colegiado das unidades escolares orientar, fiscalizar, 

acompanhar e avaliar as etapas do processo de que trata este artigo, respeitadas as normas legais. 

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de agosto de 1995. 

DEPUTADO AGOSTINHO PATRÚS – Presidente da ALMG. 

LEI Nº 11.868, DE 1995

Origem: 

- Projeto de Lei nº 54/1995, de autoria do Deputado Carlos Pimenta.

Nota:

- A Norma Operacional de Assistência à Saúde – Noas 01/02 –, aprovada pela 
Portaria nº 373, de 27/2/2002, do Ministério da Saúde, determina que a prevenção 
e o rastreamento de câncer de colo de útero estão entre as responsabilidades e 
ações estratégicas mínimas a serem prestadas pelo Município na atenção básica. 
A Portaria nº 399, de 22/2/2006, do Ministério da Saúde, que divulga o Pacto 
pela Saúde – Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido 
pacto, estabelece entre suas prioridades a redução da mortalidade por câncer de 
colo de útero e de mama, com metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais, 
conforme pactuação local. Para o controle do câncer de colo de útero, as metas são: 
cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme 
protocolo, em 2006; e o incentivo da realização da cirurgia de alta frequência técnica 
que utiliza um instrumental especial para a retirada de lesões ou parte do colo 
uterino comprometidas (com lesões intraepiteliais de alto grau) com menor dano 
possível, que pode ser realizada em ambulatório, com pagamento diferenciado, 
em 2006. Para o controle do câncer de mama, as metas são: ampliar para 60% 
a cobertura de mamografia, conforme protocolo; e realizar a punção em 100% 
dos casos necessários, conforme protocolo. Além disso, a Lei Federal nº 11.664, 
de 29/4/2008, dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a 
prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino 
e de mama, no âmbito do SUS.

LEI Nº 11.868, DE 28 DE JULHO DE 1995

Dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer 

de mama e do câncer ginecológico.



369

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado manterá, observada sua competência no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS –, as condições necessárias para a realização do diagnóstico precoce e do 

tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico.

Art. 2º – O Estado assegurará, com base no disposto no artigo 1º desta lei:

I – tratamento cirúrgico curativo a paciente submetida a mastectomia ou a outra 

cirurgia mutilante;

II – acompanhamento psicológico e fisioterápico e assistência 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;

d) instalação de um modelo assistencial que compreenda um número suficiente de 

equipes de especialistas em oncologia e que seja dotado de aparelhos de diagnóstico de 

acordo com a demanda operada em cada região do Estado, constando de, no mínimo, 

um mamógrafo e um colposcópio;

(Alínea acrescentada pelo art. 1º da Lei nº 13.967, de 27/7/2001.)

e) realização periódica de campanhas de orientação e publicidade institucional.

(Alínea acrescentada pelo art. 1º da Lei nº 13.967, de 27/7/2001.)

(Vide art. 1º da Lei nº 16.168, de 7/6/2006.)

Parágrafo único  – À paciente comprovadamente carente será assegurado, ainda, o 

tratamento medicamentoso.

Art. 3º – 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. 4º – As unidades de saúde e os laboratórios de anatomia responsáveis pelo 

diagnóstico e pelo tratamento enviarão ao órgão estadual competente os dados necessários 

ao controle epidemiológico dos casos atendidos.

Art. 5º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de:

I – recursos orçamentários da Secretaria de Estado da Saúde;

II – recursos transferidos por meio de convênios celebrados com órgãos federais, 

destinados a programas de assistência à saúde da mulher;

III – doações e legados de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras;

IV – outras fontes.
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Art. 6º – Esta lei será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 

da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.

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

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado

LEI Nº 11.829, DE 1995

Origem: 

- Projeto de Lei nº 17/1995, de autoria do Deputado João Batista de Oliveira.

Nota: 

- A Lei Federal nº 9.656, de 3/6/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde. O art. 32 da norma estabelece que serão ressarcidos pelas 
operadoras de planos e seguros privados de saúde, de acordo com normas a 
serem definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –, os serviços 
de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus 
consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, 

conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS. 

LEI Nº 11.829, DE 14 DE JUNHO DE 1995

Dispõe sobre o ressarcimento ao poder público de 

despesas decorrentes de atendimento prestado, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –, a 

beneficiário de plano de saúde, seguro-saúde ou 

outra modalidade de medicina de grupo. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – 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 

seus beneficiários pelas unidades públicas das administrações direta e indireta integrantes 

do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Parágrafo único – (Revogado pelo art. 13 da Lei nº 11.983, de 14/11/95.) 
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Dispositivo revogado: 

“Parágrafo único – O valor do ressarcimento corresponderá ao fixado pelos órgãos 

federais reguladores do seguro-saúde e das demais modalidades de medicina de 

grupo.” 

Art. 2º – As unidades prestadoras do atendimento médico, hospitalar ou ambulatorial 

emitirão fatura dos serviços 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 encaminhada à entidade responsável 

pelo ressarcimento: 

I – por meio das secretarias de saúde 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 da autoridade pública que firmou o convênio ou o contrato de 

credenciamento da unidade de saúde com o SUS, quando o atendimento for prestado por 

unidade de saúde da rede privada. 

Art. 3º – No atendimento prestado pelas unidades integrantes do SUS, não se fará 

distinção entre beneficiário ou não de plano de saúde, de seguro-saúde ou modalidade 

congênere. 

Art. 4º – As unidades da rede pública de que trata esta lei poderão integrar a rede 

credenciada das administradoras de plano de saúde, de seguro-saúde ou modalidade 

congênere com atuação no Estado. 

Art. 5º – A iniciativa privada poderá participar do SUS nos termos da Lei Federal nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Art. 6º – 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 nº 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 nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, bem como ao previsto na lei orçamentária anual. 

Art. 7º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias. 

(Artigo acrescentado pelo art. 14 da Lei nº 11.983, de 14/11/95.) 

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

(Artigo renumerado pelo art. 14 da Lei nº 11.983, de 14/11/95.) 
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Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário. 

(Artigo renumerado pelo art. 14 da Lei nº 11.983, de 14/11/95.) 

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

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 11.812, DE 1995

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.088/1994, de autoria da Comissão de Agropecuária e Política 
Rural da ALMG.

LEI Nº 11.812, DE 23 DE JANEIRO DE 1995

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias de 

produtos de origem animal e dá outras providências. 

(Vide art. 16 da Lei nº 19.476, de 11/1/2011.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – São obrigatórias a inspeção e a fiscalização sanitárias de produtos de origem 

animal, comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de produto vegetal, preparados, 

transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados ou em trânsito no 

território do Estado. 

(Vide Lei nº 13.451, de 10/1/2000.) 

(Vide Lei nº 16.938, de 16/8/2007.) 

Parágrafo único – A fiscalização e a inspeção de que trata o “caput” deste artigo serão 

exercidas: 

I – pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –, quando a produção se destinar ao 

comércio intermunicipal; 

II – pelos Municípios, quando a produção se destinar ao comércio municipal; 

III – pela Secretaria de Estado da Saúde e pelos Municípios, quando se tratar de 

estabelecimento atacadista e varejista. 

Art. 2º – A fiscalização e a inspeção de produtos de origem animal têm por objetivo: 

I – incentivar a melhoria da qualidade dos produtos; 

II – proteger a saúde do consumidor; 

III – estimular o aumento da produção. 
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Art. 3º – Para cumprir o disposto nos arts. 1º e 2º desta lei, o Estado desenvolverá, 

entre outras, ações que visem a: 

I – promover a integração dos órgãos estaduais de fiscalização por meio da criação 

de comissão sanitária, com vistas à troca de informações e à definição de competências 

e de ações conjuntas; 

II – (Vetado); 

III – formular diretrizes técnico-normativas, com base nas diretrizes da União, de 

maneira a uniformizar os procedimentos de inspeção e fiscalização sanitárias, respeitadas 

as peculiaridades do Estado; 

IV – estabelecer normas para a higienização e a desinfecção das instalações industriais 

e para a classificação e a verificação da qualidade dos produtos; 

V – (Vetado); 

VI – regulamentar o registro e o cadastro dos estabelecimentos que produzam, distribuam, 

transportem, armazenem, processem e comercializem produtos de origem animal; 

VII – (Vetado); 

VIII – (Vetado); 

IX – (Vetado); 

X – realizar a inspeção periódica das indústrias de laticínios e de carne e o controle 

sanitário dos animais e dos procedimentos de abate; 

XI – organizar rede laboratorial regionalizada, coordenada e hierarquizada, composta 

de laboratórios oficiais, conveniados e credenciados, com vistas a possibilitar as ações de 

inspeção, fiscalização e vigilância sanitárias; 

XII – (Vetado); 

XIII – promover a divulgação dos resultados das análises dos produtos, com a finalidade 

de orientar o consumidor; 

XIV – fomentar a produção artesanal por meio de orientação técnica e regulamentação 

da atividade; 

XV – investir em recursos humanos e materiais, como forma de garantir a continuidade 

das ações propostas. 

§ 1º – Os estabelecimentos mencionados no inciso VI não poderão funcionar no 

Estado sem que estejam previamente registrados ou cadastrados na forma desta lei e de 

seu regulamento. 

§ 2º – O IMA pode conceder prazo, na forma do regulamento, para os estabelecimentos se 

adaptarem às exigências desta lei, concedendo-lhes título de registro ou de cadastro provisórios. 

Art. 4º – O IMA, na implantação do serviço de vigilância sanitária, considerará, sem 

prejuízo de outras ações legalmente estabelecidas: 

I – a definição das prioridades de serviço; 

II – a detecção das fontes de contaminação e dos pontos críticos de controle; 

III – a notificação e a investigação de surtos de doenças veiculadas por alimentos; 

IV – a formação de recursos humanos para trabalhar na área de controle de alimentos; 

V – a divulgação de informações de interesse da área; 

VI – a recomendação de medidas de prevenção e controle. 
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Parágrafo único – As ações de vigilância sanitária terão caráter preponderantemente 

educativo. 

Art. 5º – Estão sujeitos à inspeção e à fiscalização: 

I – o animal destinado ao abate e os produtos, os subprodutos e as matérias-primas 

dele derivados; 

II – o pescado e seus derivados; 

III – o leite e seus derivados; 

IV – o ovo e seus derivados; 

V – o mel, a cera de abelha e seus derivados. 

Art. 6º – A inspeção e a fiscalização serão feitas: 

I – nos estabelecimentos industriais especializados no abate de animais e no preparo 

ou na industrialização de seus subprodutos, sob qualquer forma; 

II – nos entrepostos-usina, nas usinas de beneficiamento, nas indústrias de laticínios, 

nos postos de refrigeração de leite e nas microusinas de leite; 

III – nos entrepostos de ovos e nas indústrias de produtos deles derivados; 

IV – nos entrepostos de recebimento e de distribuição de pescado e nas indústrias que 

o beneficiem; 

V – nos postos e entrepostos que recebam, manipulem, armazenem, conservem ou 

acondicionem produto, subproduto ou matéria-prima de origem animal; 

VI – nas propriedades rurais que produzam ou manipulem produto de origem animal 

ou produto dele derivado. 

Parágrafo único – Quando necessário, serão feitas reinspeção e fiscalização nos 

estabelecimentos atacadistas e varejistas de produto e subproduto de origem animal 

destinados ao consumo humano ou animal. 

Art. 7º – O IMA poderá celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Saúde para 

estabelecer ação conjunta na inspeção e na fiscalização dos aspectos higiênico-sanitários 

dos produtos de origem animal no segmento varejista, visando à apreensão e à inutilização 

de produtos clandestinos ou impróprios para o consumo humano. 

Parágrafo único – As despesas necessárias à inutilização de que trata este artigo serão 

custeadas pelo proprietário. 

Art. 8º – É proibida a duplicidade de inspeção e de fiscalização industrial e sanitária no 

mesmo estabelecimento. 

Art. 9º – O IMA poderá firmar convênio com Municípios, órgãos e entidades ligados 

à defesa do consumidor, à saúde e ao abastecimento, visando à fiscalização integrada do 

processo de produção e de comercialização de alimentos. 

Parágrafo único – Os encargos decorrentes de convênio firmado com os Municípios serão 

por estes custeados, em conformidade com o valor da prestação de serviços fixada pelo IMA, 

nos termos do disposto no inciso V do art. 22 da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992. 
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Art. 10 – O Estado incentivará a educação sanitária por meio de: 

I – capacitação e renovação de recursos humanos; 

II – divulgação da legislação sanitária e de normas de educação sanitária em sindicatos 

patronais, de trabalhadores, em associações comunitárias e demais entidades civis 

representativas da sociedade; 

III – divulgação dos resultados das análises de inspeção das empresas; 

IV – desenvolvimento de programas educativos de extensão rural para o produtor, com 

a possibilidade de participação das demais esferas de governo; 

V – fomento das atividades de extensão rural e pesquisa na Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater-MG –, na Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais – Epamig –, na Universidade do Estado de Minas Gerais – 

UEMG – e em outras instituições de pesquisa; 

VI – divulgação, no âmbito dos órgãos envolvidos no processo, das ações relativas à 

vigilância sanitária e à inspeção de alimentos; 

VII – fomento da educação sanitária no ensino fundamental e médio; 

VIII – desenvolvimento de programas permanentes, com a participação de entidades privadas, 

para conscientizar o consumidor da necessidade da qualidade dos produtos alimentícios. 

Art. 11 – (Vetado). 

Art. 12 – (Vetado). 

Art. 13 – O IMA poderá coletar amostras de produtos de origem animal, sem ônus para 

o Instituto, para análise laboratorial a ser realizada em laboratório oficial ou credenciado. 

Art. 14 – A análise laboratorial para efeito de fiscalização, necessária à execução desta 

lei, será feita em laboratório próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o proprietário 

do estabelecimento. 

Parágrafo único – A análise laboratorial destinada à contraprova, requerida pelo 

proprietário do estabelecimento, será feita em laboratório oficial ou credenciado pelo IMA, 

ficando o proprietário responsável por seu custeio. 

Art. 15 – A análise de rotina na indústria, para efeito de controle de qualidade do 

produto, será custeada pelo proprietário do estabelecimento, podendo ser realizada em 

laboratório de sua propriedade ou em laboratório oficial ou credenciado pelo IMA. 

Art. 16 – Os estabelecimentos registrados ou cadastrados na forma desta lei e de seu 

regulamento são obrigados a apresentar ao IMA relação de seus fornecedores de matéria-

prima de origem animal, acompanhada dos respectivos atestados sanitários dos rebanhos, 

de acordo com as normas baixadas pelo IMA. 

Parágrafo único – A reincidência no descumprimento do disposto neste artigo sujeita 

o infrator às seguintes multas: 

I – 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais – UPFMGs – por 

fornecedor sem atestado sanitário, para os estabelecimentos que abatam animais; 
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II – 1 (uma) UPFMG por fornecedor sem atestado sanitário, para os estabelecimentos 

que recebam leite. 

Art. 17 – Ao infrator das disposições desta lei serão aplicadas, isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal cabíveis, as seguintes 

penalidades, na forma do regulamento: 

(Vide art. 4º da Lei nº 14.789, de 20/10/2003.) 

I – advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé; 

II – multa de até 250 (duzentas e cinquenta) UPFMGs, aplicável também ao infrator 

primário que agir com dolo ou má-fé; 

III – apreensão, condenação e inutilização da matéria-prima, do produto, do subproduto 

ou do derivado de produto de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-

sanitárias adequadas para o fim a que se destinem, ou quando estiverem adulterados; 

IV – suspensão da atividade, quando houver risco ou ameaça de risco de natureza 

higiênico-sanitária, ou no caso de embaraço à ação fiscalizadora; 

V – interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na 

adulteração ou falsificação do produto ou quando inexistir condição higiênico-sanitária 

ou ambiente adequados. 

§ 1º – As multas, sem prejuízo das demais penalidades, poderão ser agravadas em 

até 100 (cem) vezes o valor previsto neste artigo, nos casos de artifício, ardil, desacato, 

embaraço, resistência, reincidência ou simulação diante da ação fiscal, levadas em 

consideração as atenuantes e agravantes. 

§ 2º – A interdição e a suspensão poderão ser revogadas após o atendimento das 

exigências que motivaram a sanção. 

§ 3º – Se a interdição ultrapassar 12 (doze) meses, será cancelado o título de registro 

ou de cadastro. 

§ 4º – Ocorrendo a apreensão mencionada no inciso III deste artigo, o proprietário 

ou responsável será o fiel depositário do produto, cabendo-lhe a obrigação de zelar pela 

conservação adequada do material apreendido. 

Art. 18 – As despesas decorrentes da apreensão, da interdição e da inutilização de 

produtos e subprodutos agropecuários ou agroindustriais, incluídas as de manutenção e 

as de sacrifício de animais, serão custeadas pelo proprietário. 

Art. 19 – Qualquer recurso relacionado com a matéria de que trata esta lei será julgado 

em última instância administrativa de acordo com o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 

10.594, de 7 de janeiro de 1992. 

Art. 20 – O regulamento desta lei abrangerá: 

I – a classificação dos estabelecimentos; 

II – o exame das condições para o funcionamento dos estabelecimentos de acordo 

com as exigências higiênico-sanitárias essenciais para a obtenção do título de registro ou 

de cadastro, bem como para a transferência de propriedade; 
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III – a fiscalização da higiene dos estabelecimentos; 

IV – as obrigações dos proprietários, responsáveis ou prepostos dos estabelecimentos; 

V – a inspeção “ante” e “post mortem” dos animais destinados ao abate; 

VI – a inspeção e a reinspeção dos produtos, dos subprodutos e das matérias-primas 

de origem animal, durante as fases de produção, industrialização, comercialização, 

aproveitamento e transporte; 

VII – a aprovação de tipos, padrões e fórmulas de produtos e subprodutos de origem animal; 

VIII – o registro de produto e de subproduto, bem como a aprovação de rótulo e 

embalagem; 

IX – (Vetado); 

X – o trânsito de produto, subproduto e matéria-prima de origem animal; 

XI – a coleta de material para análise de laboratório; 

XII – a aplicação de penalidade decorrente de infração; 

XIII – outras instruções necessárias à maior eficiência dos trabalhos de inspeção e 

fiscalização sanitária. 

Art. 21 – A jornada de trabalho dos servidores das áreas de inspeção, fiscalização e 

defesa sanitária animal e vegetal nos sábados, domingos, feriados e dias santificados será 

fixada em decreto. 

Art. 22 – O IMA pode, para atender a excepcional interesse público na área sanitária de 

defesa animal e vegetal, contratar pessoal técnico e auxiliar para a execução de atividades, 

por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito 

administrativo. 

(Vide art. 9º da Lei nº 12.425, de 27/12/96.) 

(Vide art. 1º da Lei nº 12.588, de 24/7/97.) 

Parágrafo único – O contratado nos termos deste artigo não será considerado servidor 

público, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, as normas das Leis nºs 869, de 5 de julho de 

1952, e 10.254, de 20 de julho de 1990, e as da legislação complementar. 

Art. 23 – Ficam transformados, no quadro constante no Anexo II da Lei nº 10.594, de 7 

de janeiro de 1992, 13 (treze) cargos de Secretária pertencentes ao Quadro de Provimento 

Efetivo do IMA em 13 (treze) cargos de Auxiliar Administrativo. 

Art. 24 – Fica o IMA autorizado a executar, por intermédio do seu pessoal especializado, 

obras de reforma, conservação e manutenção dos imóveis de sua propriedade. 

Art. 25 – Fica o IMA autorizado a celebrar convênio com faculdades de áreas afins 

com sua missão institucional, podendo admitir até 100 (cem) estagiários, nos termos da 

legislação em vigor e do regulamento desta lei. 

Art. 26 – O servidor do Estado ocupante de função pública que se encontrava à disposição 

do IMA em 31 de julho de 1994 poderá optar por sua absorção no Quadro de Pessoal do 

Instituto, manifestando-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 
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§ 1º – A absorção de que trata este artigo se dará em igual função pública, mantidas 

a denominação e as atribuições de origem do servidor, nos termos da Lei nº 10.254, de 

20 de julho de 1990. 

§ 2º – A remuneração do servidor absorvido corresponderá à vigente no Quadro de 

Pessoal do IMA para a mesma função. 

Art. 27 – Aplicam-se ao gabinete de Presidente de comissão permanente da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais as disposições atinentes ao gabinete de Vice-Liderança, 

nos termos da Deliberação da Mesa nº 186, de 3 de agosto de 1976. 

Parágrafo único  – A implementação do disposto neste artigo far-se-á na forma prevista 

no art. 3º da Lei nº 9.989, de 20 de novembro de 1989. 

Art. 28  – (Vetado).

Art. 29 – Esta lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados 

da data de sua publicação. 

Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de janeiro de 1995. 

EDUARDO AZEREDO – Governador do Estado 

LEI Nº 11.804, DE 1995

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.947/1994, de autoria do Deputado Reinaldo de Lima.

LEI Nº 11.804, DE 18 DE JANEIRO DE 1995

Torna 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. 1º – Ficam os bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres obrigados a servir 

bebidas em copo descartável.
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§ 1º – Na impossibilidade do uso do copo descartável, os estabelecimentos ficam 

obrigados a lavar os copos de vidro com sanitizantes que atendam às especificações mínimas 

exigidas pelo órgão sanitário competente.

§ 2º – Os estabelecimentos comerciais a que se refere o “caput” deste artigo devem 

ser devidamente licenciados pela autoridade competente, após prévia inspeção.

§ 3º – A obrigação prevista no “caput” deste artigo estende-se ao comércio ambulante 

de bebidas.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento comercial 

às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa;

III – interdição do estabelecimento;

IV – cancelamento da licença ou do alvará de funcionamento.

Art. 3º – O disposto no artigo anterior aplica-se, no que couber, ao comércio ambulante 

de bebidas.

Art. 4º – As penalidades previstas no art. 2º serão aplicadas pelo órgão de fiscalização 

sanitária competente.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

a contar da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – 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

LEI Nº 11.802, DE 1995

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.066/1992, de autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira.

Nota: 

- Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 42.910, de 26/9/2002. A Lei Federal 
nº 10.216, editada em 6/4/2001 e conhecida como “Lei da Reforma Psiquiátrica”, 
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
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LEI Nº 11.802, DE 18 DE JANEIRO DE 1995

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, 

especialmente 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. 1º – Toda pessoa portadora de sofrimento mental terá direito a tratamento constante 

de procedimentos terapêuticos, com o objetivo de manter e recuperar a integridade física 

e mental, a identidade e a dignidade, a vida familiar, comunitária e profissional.

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

Art. 2º – Os poderes públicos estadual e municipais, de acordo com os princípios 

constitucionais que regem os direitos individuais, coletivos e sociais, garantirão e 

implementarão a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a inserção social plena de 

pessoas portadoras de sofrimento mental, sem discriminação de qualquer tipo que impeça 

ou dificulte o usufruto desses direitos.

Art. 3º – Os poderes públicos estadual e municipais, em seus níveis de atribuição, 

estabelecerão a planificação necessária 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 inserção na família, no trabalho e 

na comunidade, tais como:

I – ambulatórios;

II – serviços de emergência psiquiátrica em prontos-socorros gerais e centros de 

referência;

III – leitos ou unidades de internação psiquiátrica em hospitais gerais;

IV – serviços especializados em regime de hospital-dia e hospital-noite;

V – centros de referência em saúde mental;

VI – centros de convivência;

VII – lares e pensões protegidas.

§ 1º – Para os fins desta lei, entende-se como centro de referência em saúde mental 

a unidade regional de funcionamento permanente de atendimento ao paciente em crise.

(Parágrafo renumerado pelo art. 1º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

§ 2º – Ficam vedadas a instalação e a ampliação de unidade de tratamento psiquiátrico, 

pública ou privada, que não se enquadre na tipificação descrita neste artigo.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

§ 3º – Ficam vedadas novas contratações, pelo setor público, de leitos psiquiátricos em 

unidade de tratamento que não se enquadre na tipificação descrita neste artigo.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)
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Art. 4º – A medicação para tratamento psiquiátrico em estabelecimento de saúde 

mental deverá observar:

I – as necessidades do paciente, no que refere à sua saúde;

II – a finalidade exclusivamente terapêutica ou diagnóstica da medicação;

III – a eficácia reconhecida e demonstrada da medicação.

§ 1º – A eletroconvulsoterapia será realizada exclusivamente em unidade de internação 

devidamente aparelhada, por profissional legalmente habilitado, observadas as seguintes condições:

I – indicação absoluta do tratamento, esgotadas as demais possibilidades terapêuticas;

II – consentimento informado do paciente ou, caso seu quadro clínico não o permita, 

autorização de sua família ou representante legal, após o conhecimento do prognóstico e 

dos possíveis efeitos colaterais decorrentes da administração do tratamento;

III – autorização do supervisor hospitalar e, na falta deste, da autoridade sanitária 

local, emitida com base em parecer escrito dos profissionais de nível superior envolvidos 

no tratamento do paciente.

§ 2º – Inexistindo ou não sendo encontrada a família ou o representante legal de 

paciente clinicamente impossibilitado de dar seu consentimento informado, a autorização 

de que trata o inciso II do § 1º será substituída por autorização fundamentada do diretor 

clínico do estabelecimento, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos neste artigo.

(Artigo com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

Art. 5º – Fica vedado o uso de celas-fortes, camisas-de-força e outros procedimentos 

violentos e desumanos em qualquer estabelecimento de saúde, público ou privado.

Parágrafo único – Os procedimentos de restrição física não vedados neste artigo serão 

utilizados, obedecendo-se às seguintes condições:

I – constituírem o meio disponível de prevenir dano imediato ou iminente a si próprio 

ou a outrem;

II – restringirem-se ao período estritamente necessário;

III – serem registradas, no prontuário médico do paciente, as razões da restrição, sua 

natureza e extensão;

IV – realizarem-se em condições técnicas adequadas, sob cuidados e supervisão 

permanentes dos profissionais envolvidos no atendimento.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

Art. 6º – (Revogado pelo art. 4º da Lei nº 12.684, de 1/2/97.)

Dispositivo revogado:

“Art. 6º – Ficam proibidas as psicocirurgias, assim como quaisquer procedimentos que 

produzam efeitos orgânicos irreversíveis, a título de tratamento de enfermidade mental.”

Art. 7º – Será permitida a construção de unidade psiquiátrica em hospital geral, de 

acordo com a demanda local e regional.

Parágrafo único – O projeto de construção de unidade psiquiátrica deverá ser avaliado 

e autorizado pelas secretarias, administrações e conselhos municipais de saúde, seguido 

de parecer final da Secretaria de Estado da Saúde e do Conselho Estadual de Saúde.
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Art. 8º – As unidades psiquiátricas de que trata o artigo anterior terão pessoal e estrutura 

física adequados ao tratamento 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% (dez por cento) da capacidade instalada do hospital geral, até o limite de 

30 (trinta) leitos por unidade operacional.

Art. 9º – A internação psiquiátrica será utilizada após a exclusão das demais 

possibilidades terapêuticas, e sua duração máxima corresponderá ao período necessário 

para que possa ser iniciado, em ambiente extra-hospitalar, o processo de reinserção social 

da pessoa portadora de transtorno mental.

(“Caput” com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

§ 1º – A internação em leitos públicos ou conveniados com o poder público terá 

encaminhamento exclusivo dos centros de referência de saúde mental públicos ou 

dos serviços públicos de emergência psiquiátrica e ocorrerá, preferencialmente, em 

estabelecimento escolhido pelo paciente.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

§ 2º – Inexistindo serviço psiquiátrico na localidade onde foi atendido, o paciente será 

encaminhado pelo médico responsável pelo atendimento para o centro de referência de 

saúde mental ou para o serviço de urgência psiquiátrica mais próximo, a expensas do 

Sistema Único de Saúde – SUS.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 5º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

§ 3º – 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.

(Parágrafo renumerado pelo art. 5º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

Art. 10 – A internação psiquiátrica exigirá laudo de médico especializado pertencente 

ao quadro de funcionários dos estabelecimentos citados no § 1º do art. 9º.

§ 1º – O laudo mencionado neste artigo deverá conter:

(Parágrafo renumerado pelo art. 6º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

I – descrição minuciosa das condições do paciente que ensejem a sua internação;

II – consentimento expresso do paciente ou de sua família;

III – previsão aproximada de duração da internação.

(Inciso com redação dada pelo art. 6º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

§ 2º – Inexistindo ou não sendo encontrada a família ou o representante legal de 

paciente clinicamente impossibilitado de dar seu consentimento informado, a autorização 

de que trata o inciso II deste artigo obedecerá ao disposto no § 2º do art. 4º.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 6º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

Art. 11 – A internação psiquiátrica de menores de idade e aquela que não obtiver o 

consentimento expresso do internado será caracterizada pelo médico autor do laudo como 

internação involuntária.

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)
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Art. 12 – O laudo das internações de que trata o art. 11 será remetido, pelo 

estabelecimento onde forem realizadas, aos representantes locais da autoridade sanitária e 

do Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da internação.

(Artigo com redação dada pelo art. 7º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)

Art. 13 – Em qualquer caso, a autoridade sanitária local e o Ministério Público poderão 

requisitar complementos e informações 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 internado, com vistas a oferecerem parecer escrito.

§ 1º – Junta técnica revisora, criada pela autoridade sanitária local ou, supletivamente, 

pela regional e composta por 1 (um) psiquiatra, 1 (um) clínico geral e 1 (um) profissional 

de nível superior da área de saúde mental, não pertencentes ao corpo clínico do 

estabelecimento em que o paciente esteja internado, procederá à confirmação ou à 

suspensão da internação psiquiátrica involuntária no prazo de até 72 (setenta e duas) horas 

após a comunicação obrigatória da internação.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 8º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

§ 2º – A junta técnica revisional mencionada no parágrafo anterior efetuará, a partir do 

15º (décimo quinto) dia de internação, a revisão técnica de cada internação psiquiátrica, 

emitindo, em 24 (vinte e quatro) horas, laudo de confirmação ou suspensão do regime 

de tratamento adotado, remetendo cópia ao Ministério Público no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas.

§ 3º – Caso não haja, na localidade, psiquiatra nas condições referidas no § 1º deste 

artigo, integrará a junta técnica revisora, em seu lugar, um clínico geral.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 8º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

Art. 14 – No prazo de 30 (trinta) dias a contar da regulamentação desta lei, os 

hospitais gerais e psiquiátricos que mantiverem pessoas internadas desde a data anterior 

a sua vigência encaminharão à Secretaria de Estado da Saúde a relação dos pacientes, 

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 físico e o funcionamento de serviços 

especializados em qualquer estabelecimento educacional, público ou privado, que sejam 

destinados a pessoas portadoras de sofrimento mental e que impliquem segregação.

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 serviços de saúde e de educação.

Art. 17 – Os hospitais psiquiátricos e similares, no prazo de 5 (cinco) anos contados da 

publicação desta lei, serão reavaliados, para se aferir sua adequação ao modelo de assistência 
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instituído por esta lei, como requisito para a renovação do alvará de funcionamento, sem 

prejuízo de vistorias e outros procedimentos legais de rotina.

Art. 18 – Os conselhos estadual e municipais de saúde bem como as instâncias de 

fiscalização, controle e execução dos serviços públicos de saúde deverão atuar solidariamente 

pela reinserção social das pessoas portadoras de sofrimento mental internadas em 

estabelecimentos psiquiátricos ou deles desinternadas, tomando as providências cabíveis 

nas hipóteses de abandono, isolamento ou marginalização.

Art. 19 – Aos pacientes que perderam o vínculo com o grupo familiar e se encontram 

em situação de desamparo social, o poder público providenciará a atenção integral de suas 

necessidades, visando, por meio de políticas sociais intersetoriais, à sua integração social.

§ 1º – 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 limites físicos do hospital psiquiátrico;

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

III – adoção por famílias que demonstrem interesse e tenham condições econômicas e 

afetivas de se tornarem famílias substitutas.

§ 2º – As políticas sociais intersetoriais adotadas deverão criar condições para a 

autonomia social e econômica dos pacientes referidos no “caput” deste artigo, por meio, 

especialmente, de:

I – regularização da sua situação previdenciária, assessorando-os na administração de 

seus bens;

II – Vetado.

III – facilitação de sua inserção no processo produtivo formal ou cooperativo, proibindo-

se qualquer forma de discriminação 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 irregularidades apuradas.

Art. 21 – Os conselhos estadual e municipais de saúde constituirão comissões de 

reforma psiquiátrica no âmbito das secretarias estadual e municipais de saúde, com vistas 

ao acompanhamento 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 serão compostas por 

representantes dos trabalhadores da área de 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 científica.
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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 atendimento 

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 reorientação progressiva dos investimentos financeiros, 

orçamentários e programáticos utilizados para a manutenção da assistência psiquiátrica 

centrada em leitos psiquiátricos e instituições fechadas.

Art. 24 – O poder público destinará verba orçamentária para campanhas de divulgação 

e de informação periódica de esclarecimento dos pressupostos da reforma psiquiátrica de 

que trata esta lei, em todos os meios de comunicação.

Art. 25 – Os serviços públicos de saúde deverão identificar e controlar as condições 

ambientais e organizacionais relacionadas com a ocorrência de sofrimento mental nos 

locais de trabalho, especialmente mediante ações referentes à vigilância sanitária e 

epidemiológica.

Art. 26 – O estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento a portador de 

sofrimento mental afixará cópia desta lei em local de destaque, visível aos usuários dos 

serviços.

(Artigo com redação dada pelo art. 9º da Lei nº 12.684, de 1/12/97.)

Art. 27 – O cumprimento desta lei cabe a todos os estabelecimentos públicos ou 

privados, bem como aos profissionais que exerçam atividade autônoma que se caracterize 

pelo tratamento de pessoas portadoras de sofrimento mental, ou àqueles que, de alguma 

forma, estejam ligados à sua prevenção e ao tratamento ou à reabilitação dessas pessoas.

Art. 28 – O descumprimento desta lei, consideradas a gravidade da infração e a natureza 

jurídica do infrator, sujeitará os profissionais e os estabelecimentos de saúde às seguintes 

penalidades, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de 

agosto de 1977:

I – advertência;

II – inquérito administrativo;

III – suspensão do pagamento dos serviços prestados;

IV – aplicação de multas no valor de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos;

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 lei entra em vigor na data de sua publicação.
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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

LEI Nº 11.720, DE 1994

Origem:

- Projeto de Lei nº 1.158/1992, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Nota: 

- A Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007, estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico.

LEI Nº 11.720, de 28 DE DEZEMBRO DE 1994

Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I

Da Política Estadual de Saneamento Básico

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º – A política estadual de saneamento básico visa a assegurar a proteção da saúde 

da população e a salubridade ambiental urbana e rural. 

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I – salubridade ambiental o conjunto de condições propícias à saúde da população 

urbana e rural, quanto à prevenção de doenças veiculadas pelo meio ambiente e à promoção 

de condições mesológicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar; 

II – saneamento básico o conjunto de ações, serviços e obras que visam a alcançar níveis 

crescentes de salubridade ambiental por meio de: 

a) abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de potabilidade e 

em quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto; 

b) coleta e disposição adequada dos esgotos sanitários; 

c) coleta, reciclagem e disposição adequada dos resíduos sólidos; 

d) drenagem de águas pluviais; 
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e) controle de roedores, de insetos, de helmintos, de outros vetores e de reservatórios 

de doenças transmissíveis. 

Art. 3º – A execução da política estadual de saneamento básico, disciplinada nesta 

lei, condiciona-se aos preceitos consagrados pela Constituição do Estado, observados os 

seguintes princípios: 

I  – direito de todos ao saneamento básico; 

II – autonomia do Município quanto à organização e à prestação de serviços de 

saneamento básico, nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal; 

III – participação efetiva da sociedade, por meio de suas entidades representativas, na 

formulação das políticas, na definição das estratégias, na fiscalização e no controle das 

ações de saneamento básico; 

IV – subordinação das ações de saneamento básico ao interesse público, de forma a 

se cumprir sua função social. 

Seção II
Das Diretrizes Gerais

Art. 4º – A política estadual de saneamento básico será elaborada e executada com 

a participação efetiva dos órgãos públicos e da sociedade e considerará, especialmente: 

I – a coordenação e a integração das políticas, dos planos, dos programas e das 

ações governamentais de saneamento básico, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, 

desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo; 

II – a atuação integrada dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais do setor 

de saneamento básico; 

III – as exigências e as características locais, a organização social e as demandas 

socioeconômicas da população; 

IV – a preservação e a melhoria da qualidade da água, com a adoção das bacias 

hidrográficas como unidades de planejamento; 

V – a adoção de mecanismos que propiciem à população de baixa renda o acesso aos 

serviços de saneamento básico; 

VI – o incentivo ao desenvolvimento científico, à capa- citação tecnológica e à formação 

de recursos humanos na área de saneamento, assim como a busca de alternativas que se 

adaptem às condições de cada local; 

VII – a promoção de programas de educação ambiental e sanitária, com ênfase em 

saneamento básico; 

VIII – a adoção do processo de planejamento como requisito para as ações de 

saneamento básico; 

IX – a adoção de indicadores e parâmetros sanitários, epidemiológicos e socio-

econômicos como norteadores das ações de saneamento básico; 

X – a implantação prévia de serviços de saneamento básico em áreas de assentamento 

populacional; 

XI – a solução dos problemas de saneamento básico em áreas urbanas faveladas ou 

em outras de urbanização irregular; 
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XII – a adequação dos sistemas de saneamento básico, já implantados ou em 

implantação, às normas de preservação do meio ambiente; 

XIII – a implantação de ações permanentes de avaliação, proteção, melhoria e 

recuperação dos sistemas de saneamento básico; 

XIV – a solução das questões relativas à disposição sanitária adequada dos esgotos e 

demais resíduos urbanos; 

XV – o incentivo à coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos; 

XVI – a realização de pesquisa e a divulgação sistemática de estudos que visem à solução 

dos problemas de saneamento básico. 

Art. 5º – O Estado realizará programas conjuntos com os Municípios, mediante convênios 

de mútua cooperação, de assistência técnica e de apoio institucional, com vistas a: 

I – assegurar a implantação, a ampliação e a administração eficiente dos serviços de 

saneamento básico de interesse local e de competência do Município; 

II – implantar progressivamente um modelo gerencial descentralizado, capacitando 

as administrações municipais para a gestão de suas ações por meio, prioritariamente, do 

treinamento e da formação de recursos humanos; 

III – promover a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de 

saneamento básico de interesse comum nas regiões metropolitanas, nas aglomerações 

urbanas ou em outras regiões onde a ação comum se fizer necessária, resguardada a 

autonomia do Município. 

Art. 6º – O Estado assegurará condições para a implantação, a operação e a 

administração dos serviços de saneamento básico prestados por seus órgãos. 

Art. 7º – Os agentes prestadores de serviço de saneamento básico ficam obrigados a 

divulgar as planilhas de custos dos serviços e de composição tarifária. 

Capítulo II
Do Sistema de Saneamento Básico

Art. 8º – A política estadual de saneamento básico contará, para a execução das ações 

dela decorrentes, com o Sistema Estadual de Saneamento Básico. 

Art. 9º – O Sistema Estadual de Saneamento Básico é o conjunto de agentes institucionais 

que, no âmbito de suas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de 

modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, a definição das estratégias 

e a execução das ações de saneamento básico. 

Art. 10 – Fica instituído o Plano Estadual de Saneamento Básico  – Pesb –, destinado a 

articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros 

para a execução da política estadual de saneamento básico. 

Parágrafo único – O Pesb é o instrumento hábil para orientar a aplicação dos recursos 

financeiros do Estado em saneamento básico. 
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Art. 11 – O Pesb será quadrienal e conterá, entre outros elementos: 

I – avaliação e caracterização da situação da salubridade ambiental no Estado, por meio 

de indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais; 

II – objetivos e diretrizes gerais, definidos mediante planejamento integrado, com base 

em outros planos setoriais e regionais; 

III – metas de curto e médio prazo; 

IV – identificação dos obstáculos de natureza político-institucional, legal, econômico-

financeira, administrativa, cultural e tecnológica que se interponham à consecução dos 

objetivos e das metas propostas; 

V – estratégias e diretrizes para a superação dos obstáculos identificados; 

VI – caracterização e quantificação dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, 

institucionais e administrativos necessários à execução das ações propostas; 

VII – cronograma de execução das ações formuladas; 

VIII – definição dos recursos financeiros necessários, do cronograma de aplicação e das 

fontes de financiamento. 

Art. 12 – O Pesb será atualizado anualmente, com base na avaliação: 

I – dos quadros sanitário e epidemiológico do Estado; 

II – do cumprimento dos programas previstos. 

§ 1º – As avaliações serão elaboradas por região ou sub-região em que o Estado for 

dividido para fins de saneamento e serão publicadas pelo Conselho Estadual de Saneamento 

Básico  – Cesb – até o dia 30 de abril de cada ano. 

§ 2º – A atualização de que trata o “caput” deste artigo compreenderá os possíveis 

ajustes dos programas, dos cronogramas de obras e de serviços e das previsões financeiras 

e orçamentárias. 

Art. 13 – O projeto de lei relativo ao Plano Estadual de Saneamento Básico – Pesb –, 

ouvido o Conselho Estadual de Saneamento Básico – Cesb –, será encaminhado à Assembleia 

Legislativa pelo Governador do Estado até o dia 30 de junho do primeiro ano de seu 

mandato. 

Capítulo III

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 14 – Lei específica disporá sobre o Conselho Estadual de Saneamento Básico 

– Cesb –, órgão colegiado de nível estratégico superior do Sistema Estadual de 

Saneamento Básico. 

Art. 15 – Lei específica disporá sobre o Fundo Estadual de Saneamento Básico – Fesb –, 

destinado exclusivamente a financiar, isolada ou complementarmente, as ações de saneamento 

básico. 

Art. 16 – Os órgãos e as entidades estaduais da área de saneamento básico serão 

reorganizados para atender ao disposto nesta lei. 
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Art. 17 – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

a contar da data de sua publicação. 

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 19 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 1994. 

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado 

LEI Nº 11.660, DE 1994

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.194/1994, de autoria do Governador Hélio Garcia.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 9.939, de 3/8/89.

LEI Nº 11.660, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1994

Reorganiza o Departamento Estadual de Obras 

Públicas – Deop – e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

(Vide Lei Delegada nº 39, de 3/4/98.)

(Vide Lei Delegada nº 65, de 29/1/2003.)
.........................................................................................................

Art. 44 – Ficam criadas em Almenara 1 (uma) unidade da Diretoria Regional de Saúde 

e 1 (uma) unidade da Delegacia Regional de Segurança Pública.

(Vide art. 10 da Lei nº 13.466, de 12/1/2000.)
.........................................................................................................

Art. 46 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 99 da Lei nº 

11.050, de 19 de janeiro de 1993.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de dezembro de 1994.

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado
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LEI Nº 11.619, DE 1994

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.639/1993, de autoria da Comissão de Saúde e Ação Social da ALMG.

Nota:

- O Programa Estadual de Triagem Neonatal – PETN-MG – foi implantado em Minas 
Gerais por meio das Resoluções nº 789, de 22/9/93, e nº 982, de 11/3/94, da 
Secretaria de Estado de Saúde. Em 2001, por meio da Portaria nº 822, o Ministério 
da Saúde lançou o Programa Nacional de Triagem Neonatal, com o objetivo, entre 
outros, de ampliar a triagem neonatal já existente, implantar a detecção precoce 
de outras doenças congênitas, como as doenças falciformes e a fibrose cística, e 
ampliar a cobertura populacional para 100% dos nascidos vivos.

LEI Nº 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. 1º – Fica o Estado obrigado a oferecer gratuitamente à população a realização:

I – (Vetado).

II – da triagem metabólica para diagnóstico da fenil-cetonúria e do hipotireoidismo 

congênito – “exame do pezinho”.

Parágrafo único – (Vetado).

I – (Vetado).

II – (Vetado).

(Vide Lei nº 12.504, de 30/5/97.)

(Vide Lei nº 14.312, de 19/6/2002.)

(Vide Lei nº 14.501, de 18/12/2002.)

(Vide Lei nº 14.567, de 9/1/2003.)

(Vide Lei nº 15.394, de 6/10/2004.)

(Vide Lei nº 15.889, de 29/11/2005.)

Art. 2º – 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.
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Art. 3º – (Vetado).

Art. 4º – 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. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 6º – As despesas para a execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária 

própria.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 8.826, de 5 de 

junho de 1985.

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

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 11.618, DE 1994

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.561/1993, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio.

Nota: 

- Em 2002, o Ministério da Saúde lançou a Norma Operacional de Assistência à 
Saúde – NOAS 01/02 –, que visa orientar a distribuição regional de serviços de saúde 
nos Estados para criar um sistema de referência e contrarreferência eficiente. Para 
tanto, determina que o Estado deve instituir o Plano Diretor de Regionalização – PDR 
–, como instrumento de ordenamento da regionalização da assistência, para definir 
prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população e 
de garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. A pactuação entre 
os Municípios para que o mais equipado e com maior oferta de serviços possa atender 
à demanda daqueles com menos recursos e serviços também deve ser coordenada 
pelo gestor estadual, por meio da Programação Pactuada e Integrada – PPI –, que é 
realizada apenas para os procedimentos de média e alta complexidade. Dessa forma, 
a partir de 2002 os consórcios intermunicipais de saúde devem ser constituídos em 
consonância com o PDR e as pactuações entre os gestores municipais.

LEI Nº 11.618, DE 4 DE OUTUBRO DE 1994

Estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado 

com os consórcios administrativos intermunicipais de 

saúde e dá outras providências.
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado prestará cooperação para orientar 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 organização do consórcio e à avaliação de investimentos que excedam 

as possibilidades de mobilização de recursos dos Municípios consorciados.

Art. 2º – Considera-se consórcio administrativo intermunicipal de saúde, para efeito 

desta lei, a associação de Municípios 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. 3º – A direção dos consórcios administrativos intermunicipais 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 Município consorciado ou pessoa por ele designada.

§ 1º – Os membros do Conselho Diretor mencionados no inciso I terão mandato de 2 

(dois) anos, vedada a reeleição.

§ 2º – Cabe ao Conselho Diretor elaborar o Plano Conjunto de Atendimento Regional, 

observado o disposto no artigo 6º desta lei.

Art. 4º – Os consórcios administrativos intermunicipais 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 nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, ou na legislação que a suceder.

Art. 5º – Cabe ao Poder Executivo estadual requerer dos Municípios a elaboração do Plano 

Municipal de Saúde, fornecendo-lhes a orientação técnica e a supervisão necessárias à sua 

formulação, sem exigência de contrapartida, respeitados os princípios da autonomia municipal.

Art. 6º – 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 executados ou implementados pelos 

órgãos especializados do Estado.

Art. 7º – A elaboração do Plano Conjunto de Atendimento Regional deverá obedecer, 

no mínimo, aos seguintes requisitos:

I – referência exclusiva a ações e serviços de saúde;
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II – observância estrita aos planos de saúde formulados pelos Municípios consorciados;

III – levantamento detalhado dos recursos humanos, materiais e financeiros empregados 

pelo Sistema Único 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 da região, para dimensionamento e justificação de investimentos 

futuros;

VI – aprovação pelos Conselhos Municipais de Saúde;

VII – especificação objetiva e detalhada das obrigações a cargo do Poder Executivo 

estadual;

VIII – inclusão das ações previstas pelos planos plurianuais dos Municípios e do Estado, 

no que concerne aos objetivos 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 à seguridade social.

Art. 8º – 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 fiscalização e controle.

Art. 9º – 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;

III – extratos bancários comprobatórios de movimentação de recursos;

IV – descrição completa das despesas efetuadas, discriminadas as de custeio e as de 

investimentos;

V – relação de profissionais e horas efetivamente trabalhadas por tipo de habilitação 

profissional;

VI – resultados alcançados com 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 constituição dos consórcios administrativos intermunicipais de saúde.

Parágrafo único – A minuta de ajuste a que se refere o “caput” deste artigo deverá 

prever, no mínimo:
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I – a participação, no Conselho Diretor, dos representantes 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 inclusão obrigatória de, pelo menos, 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).

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário.

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

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 11.553, DE 1994

Origem: 

- Projeto de Lei nº 999/1992, de autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira. 

Nota: 

- A Lei Federal nº 9.434, de 4/2/97, dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e 
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e foi regulamentada 
pelo Decreto Federal nº 2.268, de 30/6/97.

LEI Nº 11.553, DE 3 DE AGOSTO DE 1994

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. 1º – 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 captação, remoção e distribuição 
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de órgãos e a captação, coleta, identificação, processamento, estocagem e distribuição 

de tecidos e substâncias humanas;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 19.255, de 14/12/2010.)

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

(Vide Lei nº 15.438, de 11/1/2005.)

Art. 2º – 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 para 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;

III – 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;

VII – incentivar a realização de congressos, debates, mesas-redondas e outras atividades 

relativas a transplantes, promovidas por entidades científicas.

VIII – (Revogado pelo art. 2º da Lei nº 14.865, de 15/12/2003.)

Dispositivo revogado:

“VIII – oferecer, no ato da requisição, ao requerente de Carteira de Identidade ou de 

Carteira Nacional de Habilitação, maior de idade e capaz, formulário autorizativo de doação 

de órgãos, assim como requerimento de inclusão da expressão “doador de órgãos” no 

documento, nos termos da legislação vigente;”

IX – (Revogado pelo art. 2º da Lei nº 14.865, de 15/12/2003.)

Dispositivo revogado:

“IX – oferecer ao servidor público, no ato de sua posse, formulário autorizativo de doação 

de órgãos e de inclusão da expressão “doador de órgãos” em sua carteira funcional.”

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 12.075, de 11/1/96.)

§ 1º – Os hospitais, as casas de saúde, as clínicas e similares, particulares e públicos, 

ficam obrigados a informar e a orientar os pacientes e seus familiares sobre a legislação em 

vigor e os procedimentos necessários para a doação gratuita de tecidos, órgãos e partes 

do corpo humano, em vida ou post mortem, para fins de transplante ou de tratamento.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 12.075, de 11/1/96.)

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.865, de 15/12/2003.)

(Vide art. 72 da Lei nº 13.317, de 24/9/99.)

§ 2º  – As informações e as orientações de que trata o § 1º deste artigo serão impressas 

em cartazes a serem afixados em local de fácil acesso para o público.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 12.075, de 11/1/96.)

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.865, de 15/12/2003.)
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§ 3º – O descumprimento do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo sujeita os 

estabelecimentos a que se refere o § 1º às seguintes penalidades, nos termos de 

regulamento:

I – advertência;

II – multa de até 100.000 UFEMGs (cem mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 14.865, de 15/12/2003.)

Art. 3º – As escolas de 1º e 2º graus da rede pública estadual promoverão campanha 

anual de informação sobre a doação de órgãos.

§ 1º – A campanha a que se refere este artigo terá a duração de uma semana.

§ 2º – A campanha contará com a participação do MG Transplantes, bem como de 

médicos e especialistas que proferirão palestras sobre doaçáo de córnea, coração, fígado, 

rim, sangue e outros órgãos, tecidos e substâncias humanas.

(Artigo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 12.306, de 23/9/96.)

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

contados da data de sua publicação. 

(Artigo renumerado pelo art. 1º da Lei nº 12.306, de 23/9/96.)

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

(Artigo renumerado pelo art. 1º da Lei nº 12.306, de 23/9/96.)

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

(Artigo renumerado pelo art. 1º da Lei nº 12.306, de 23/9/96.)

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

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 11.547, DE 1994

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.459/1993, de autoria do Deputado Antônio Pinheiro.

LEI Nº 11.547, DE 27 DE JULHO DE 1994

Proíbe a venda de bebidas alcoól icas nos 

estabelecimentos e nas condições que especifica.

(Ementa com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

16.028, de 22/3/2006.)
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – É proibida a venda de bebidas alcoólicas:

I – em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados nas rodovias 

estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de Minas Gerais  – DER-MG;

II – (Vetado).

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 16.028, de 22/3/2006.)

(Vide Lei nº 12.171, de 31/5/96.)

(Vide Lei nº 13.463, de 12/1/2000.)

Art. 2º – O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o infrator:

I – à pena de advertência, na primeira autuação, para que seja providenciada a imediata 

retirada das bebidas alcoólicas do comércio;

II – à apreensão das bebidas alcoólicas e multa progressiva, na forma do regulamento, 

no caso de reincidência, até o limite de 3 (três) autuações;

III – ao fechamento, pelo órgão competente, do trecho que permite o acesso do 

estabelecimento à rodovia estadual, a partir da quarta autuação, no caso do inciso I do art. 1º.

(Inciso com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 16.028, de 22/3/2006.)

Art. 3º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias contados de sua publicação.

Art. 4º  – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º  – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 10.127, de 

5 de abril de 1990.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de julho de 1994.

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 11.544, DE 1994

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.325/1993, de autoria do Deputado Mauri Torres.

LEI Nº 11.544, DE 25 DE JULHO DE 1994

Regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado.

(Vide Lei nº 12.462, de 7/4/97.)
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O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado, com vistas a promover a prevenção do uso indevido de drogas, 

substâncias entorpecentes e afins, definidas nos termos da legislação pertinente, deverá:

I – divulgar, pelos meios de comunicação, medidas e formas de prevenção, bem como 

informações e esclarecimentos sobre os efeitos e conseqüências do uso indevido de drogas;

II – desenvolver, em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, projetos de 

prevenção que envolvam atividades culturais, recreativas e esportivas, das quais participem 

a escola e a família.

Parágrafo único – A divulgação de que trata o inciso I poderá ser feita por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito público ou privado, devidamente autorizadas pelo Conselho 

Estadual de Entorpecentes, mediante a realização de cursos, palestras, conferências, 

simpósios e seminários.

Art. 1º-A – O Estado produzirá e distribuirá filme educativo sobre as consequências do 

uso indevido de drogas.

§ 1º – O filme a que se refere o “caput” será exibido nas salas de cinema no início de 

cada sessão.

§ 2º – A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator ao pagamento de 

multa, que terá seu valor fixado entre 100 (cem) e 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado 

de Minas Gerais  – Ufemgs –, na forma de regulamento específico.

§ 3º – Da aplicação da pena de multa caberá recurso à autoridade competente, no 

prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.

(Artigo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 16.834, de 23/7/2007.)

Art. 2º – O Poder Executivo recomendará ao órgão competente a aplicação do 

disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei Federal nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, 

regulamentado pelo art. 4º do Decreto nº 78.992, de 21 de dezembro de 1976.

Art. 3º – O Estado manterá, por intermédio de sua rede de serviços de saúde, programas 

específicos de tratamento de crianças e adolescentes dependentes de drogas, substâncias 

entorpecentes e afins.

Parágrafo único – O tratamento a que se refere o artigo será ministrado em regime 

ambulatorial ou de internação hospitalar, conforme o quadro clínico e a natureza das 

manifestações psicopatológicas do dependente, e contará com a assistência dos serviços 

médico e social competentes, nos termos da legislação em vigor.

Art. 4º – O Estado poderá criar, auxiliar ou manter comunidades-fazenda voltadas para 

a recuperação de dependentes.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias 

contados da data de sua publicação.
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Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de julho de 1994.

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 11.404, DE 1994

Origem: 

- Projeto de Lei nº 840, 1992, de autoria do Governador Hélio Garcia.

Nota: 

- A Lei Federal nº 7.210, de 11/7/84, que institui a Lei de Execução Penal, também 
contém normas para assistência à saúde do preso, inclusive nos casos de doença 
mental e à gestante e ao recém-nascido.

LEI Nº 11.404, DE 25 DE JANEIRO DE 1994

Contém normas de execução penal. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

.......................................................................................................................

Art. 8º – O tratamento reeducativo consiste na adoção de um conjunto de medidas 

médico-psicológicas e sociais, com vistas à reeducação do sentenciado e à sua reintegração 

na sociedade. 

.......................................................................................................................

Art. 14 – A observação médico-psicossocial compreende os exames biológico, 

psicológico e complementares e o estudo social do sentenciado. 

.......................................................................................................................

Art. 66 – O sentenciado, além das visitas periódicas à família, terá direito à visita íntima 

do cônjuge ou do companheiro, condicionada a estudo social e a exame médico, para 

evitar contato sexual desaconselhável. 

(Vide Lei nº 12.492, de 16/4/97.)

(Vide Lei nº 16.302, de 7/8/2006.) 

.......................................................................................................................

Art. 72 – Os estabelecimentos penitenciários, além de casa, sistema de energia, 

reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a guarda militar e para os agentes 

prisionais, disporão de dependências para administração, assistência médica, assistência 
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religiosa, gabinete odontológico, ensino, serviços gerais e visita de familiares, bem como 

de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo e biblioteca.

(“Caput” com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 16.862, de 26/7/2007.) 

.......................................................................................................................

Art. 79 – Para a localização do estabelecimento de regime fechado, levar-se-ão em 

conta as facilidades de acesso e comunicação, a viabilidade do aproveitamento de serviços 

básicos existentes, as condições necessárias ao adequado internamento, além da existência 

de áreas destinadas a instalações de aprendizagem profissional, à prática de esportes e 

recreação, a visitas, ao ensino e à assistência especializada. 

§ 1º – Para o estabelecimento de regimes aberto e semi- aberto, será considerada ainda 

a proximidade de locais de trabalho, de cursos de instrução primária e formação profissional 

e de assistências hospitalar e religiosa. 

.......................................................................................................................

Art. 104 – O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, de regime semi-aberto, 

destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis indicados no art. 26 e seu parágrafo único 

do Código Penal. 

§ 1º – Haverá seções independentes de regime fechado, segundo as exigências do 

tratamento psiquiátrico, no caso de extrema periculosidade do sentenciado. 

§ 2º – As seções de regime aberto destinam-se ao tratamento ambulatorial e à 

preparação para o reingresso na sociedade. 

Art. 105 – No estabelecimento psiquiátrico, haverá, além das dependências da administração, 

segurança e vigilância, seções de observação normal, de praxiterapia, esporte e recreação, 

observando-se, no que for aplicável, o art. 83 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984.

Art. 106 – No hospital, além do exame psiquiátrico, serão realizados o exame 

criminológico e os exames necessários aos tratamentos terapêutico e reeducativo, com 

respeito e proteção aos direitos da pessoa do sentenciado. 

Art. 107 – O pessoal profissional e não profissional do estabelecimento psiquiátrico 

deverá ser selecionado e qualificado, com especial atenção às exigências peculiares ao 

tratamento dos sentenciados.

Art. 108 – A direção do hospital deverá informar mensalmente à autoridade judiciária 

sobre as condições psíquicas do sentenciado recuperado. 

Art. 109 – A administração penitenciária poderá firmar convênio com hospital 

psiquiátrico da comunidade para o tratamento de sentenciado destinado ao hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico. 

.......................................................................................................................

Art. 126 – O estabelecimento penitenciário disporá de clínico geral, odontólogo e 

psiquiatra. 
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§ 1º – O doente que tiver necessidade de cuidados especiais será transferido para 

estabelecimento penitenciário especializado ou hospital civil. 

§ 2º – Ao sentenciado será prestada assistência odontológica.

Art. 127 – Para a assistência sanitária, os estabelecimentos penitenciários serão dotados de:

I – enfermaria com camas, material clínico, instrumental adequado e produtos 

farmacêuticos para a internação médica ou odontológica de urgência; 

II – dependência para observação psiquiátrica e cuidados de toxicômano;

III – unidade para doenças infecciosas.

Art. 128 – O estabelecimento penitenciário destinado às mulheres disporá de 

dependência dotada de material de obstetrícia, para atender à mulher grávida ou à 

parturiente cuja urgência do estado não permita a transferência para hospital civil.

Parágrafo único – As unidades do sistema prisional e penitenciário notificarão à unidade 

de atenção básica de saúde que referencie o seu território: 

I – a existência de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na primeira infância, 

para a regularização do atendimento à saúde materno-infantil; 

II – a transferência para outra unidade prisional, com indicação do novo local de 

internação, de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na primeira infância, para 

a regularização e continuidade do atendimento à saúde materno-infantil.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 18.029, de 12/1/2009.)

.......................................................................................................................

Art. 145 – O isolamento do sentenciado se cumprirá com o controle do médico do 

estabelecimento, que o visitará diariamente, informando o Diretor sobre seu estado de 

saúde física e mental. 

Art. 146 – O isolamento poderá ser suspenso pelo Juiz da Execução Penal, ouvida a 

Comissão Técnica de Classificação. 

Art. 147 – Não se aplicará o isolamento à sentenciada gestante, até 6 (seis) meses após 

o parto, e à sentenciada que trouxer filho consigo. 

.......................................................................................................................

Art. 150 – O uso de algemas se limitará aos seguintes casos: 

I – como medida de precaução contra fuga, durante a transferência do sentenciado, 

devendo ser retiradas imediatamente quando do comparecimento em audiência perante 

a autoridade judiciária ou administrativa; 

II – por motivo de saúde, segundo recomendação médica; 

III – em circunstâncias excepcionais, quando for indispensável utilizá-las em razão de 

perigo iminente para a vida do funcionário, do sentenciado ou de terceiros. 

Art. 151 – O sentenciado será transferido para estabelecimento próximo da residência 

de sua família. 
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Parágrafo único – A transferência do sentenciado será precedida de busca pessoal e 

exame médico, que informará sobre seu estado físico e psíquico, bem como sobre suas 

condições de viajar.
.......................................................................................................................

Art. 188 – O médico visitará diariamente o estabelecimento. 
.......................................................................................................................

Art. 195 – São especificamente penitenciários os direitos:

I – ao tratamento reeducativo;

II – à instrução, priorizada a escolarização de nível fundamental; 

(Inciso com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 14.390, de 31/10/2002.) 

III – à profissionalização;

IV – ao trabalho, à sua remuneração e à seguridade social;

V – à assistência material e à saúde, em especial o tratamento clínico e a assistência 

psicossocial ao portador de Aids; 
.......................................................................................................................

Art. 197 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 198 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de janeiro de 1994. 

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado 

LEI Nº 11.335, DE 1993

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.279/1993, de autoria da Deputada Maria Elvira.

Nota: 

- A Lei Federal nº 9.263, de 12/1/96, regula o § 7º do art. 226 da Constituição 
Federal, que trata do planejamento familiar. Segundo a lei, o planejamento 
familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso 
igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação 
da fecundidade. Em 2005, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 
Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, por meio da Portaria nº 426, que 
visa organizar uma linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação) que perpasse todos os níveis de atenção, promovendo a atenção 
por intermédio de equipe multiprofissional, com atuação interdisciplinar. Mais 
recentemente, a Lei nº 18.874, de 20/5/2010, que dispõe sobre a Política Estadual 
de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
foi aprovada em Minas Gerais.
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LEI Nº 11.335, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a assistência integral, pelo Estado, à 

saúde reprodutiva da mulher e do homem.

(Vide Lei nº 17.344, de 15/1/2008.)

(Vide Lei nº 18.874, de 20/5/2010.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Estado promoverá a assistência integral à saúde reprodutiva da mulher 

e do homem, mediante a adoção de ações médicas e educativas que compreendem, 

principalmente:

I – o apoio ao planejamento familiar;

II – o esclarecimento sobre a utilização de métodos contraceptivos;

III – o atendimento médico pré-natal e perinatal;

IV – a assistência integral ao recém-nascido;

V – o incentivo ao aleitamento materno;

(Vide art. 2º da Lei nº 12.650, de 22/10/97.)

(Vide Lei nº 13.964, de 27/7/2001.)

(Vide Lei nº 15.687, de 20/7/2005.)

VI – o diagnóstico e a correção de estados de fertilidade;

(Vide Lei nº 15.295, de 5/8/2004.)

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

(Vide art. 1º da Lei nº 16.168, de 7/6/2006.)

VIII – a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;

IX – a realização de programas de orientação sexual;

X – a realização de programas de assistência ao climatério.

Art. 2º – Os programas estaduais de assistência à saúde abrangerão a assistência à saúde 

reprodutiva, com vistas a garantir a integralidade das ações de saúde do poder público, 

bem como a favorecer o livre exercício dos direitos reprodutivos.

Art. 3º – O poder público manterá as condições que assegurem o cumprimento do 

disposto no artigo 1º, devendo ser observadas, principalmente, as necessidades de:

I – prover com os recursos educacionais, técnicos e científicos necessários os órgãos 

encarregados da assistência;

II – fornecer ao paciente orientação e informações médicas adequadas, bem como 

dar-lhe o devido acompanhamento;

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

IV – desenvolver pesquisas epidemiológicas, clínicas e tecnológicas que garantam a 

assistência efetiva à saúde da mulher e do homem;
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V – informar a população sobre o conteúdo médico, psicológico e social dos métodos 

e técnicas de planejamento familiar e de reprodução humana;

VI – desenvolver medidas educativas e preventivas no âmbito da saúde reprodutiva.

Art. 4º – Os convênios entre o Estado e os Municípios no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS – deverão ser celebrados com base no disposto nesta lei.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias 

contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – 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

LEI Nº 11.260, DE 1993

Origem: 

- Projeto de Lei nº 808/1992, de autoria do Deputado Paulo Pettersen.

Nota:

- A Lei Federal nº 6.259, de 30/10/75, dispõe sobre a organização das ações de 
Vigilância Epidemiológica e sobre o Programa Nacional de Imunizações e estabelece 
normas relativas à notificação compulsória de doenças. Essa lei foi regulamentada 
pelo Decreto Federal nº 78.231, de 12/8/76, que estabelece que o Ministério da 
Saúde elaborará, fará publicar e atualizará, bienalmente, o Programa Nacional de 
Imunizações, que definirá as vacinações em todo o território nacional, inclusive 
as de caráter obrigatório. A atualização mais recente no calendário nacional de 
vacinação foi feita por meio da Portaria nº 3.318, de 28/10/2010, do Ministério da 
Saúde, que institui em todo o território nacional os calendários de vacinação da 
criança, do adolescente, do adulto e do idoso.

LEI Nº 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:
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Art. 1º – O Estado oferecerá vacinação tríplice viral  – MMR  – às crianças que contem 

mais de 15 (quinze) meses e menos de 12 (doze) anos de idade.

Parágrafo único – A vacina de que trata este artigo será aplicada nos programas de 

rotina e nas campanhas de vacinação.

Art. 2º – O Poder Executivo elaborará, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data 

de publicação desta lei, plano físico-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 

Assembleia Legislativa projeto de lei solicitando autorização para abertura de crédito adicional 

e indicando os valores específicos necessários à cobertura das despesas decorrentes da 

execução desta lei, na forma do artigo 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º – A prevenção contra a rubéola, sem prejuízo do disposto no artigo 1º desta 

lei, atenderá às seguintes diretrizes:

I – realização de campanhas de esclarecimento periódicas sobre os efeitos teratogênicos 

da doença, seu modo de transmissão e a necessidade de imunização;

II – adoção rotineira de métodos sorológicos para confirmação do diagnóstico;

III – realização de estudos epidemiológicos baseados em métodos sorológicos;

IV – promoção de aperfeiçoamento médico, tendo em vista a necessidade de capacitação 

para o diagnóstico correto da doença;

V – manutenção de programa regular de vacinação anti-rubéola para mulheres em 

idade de procriar, observadas as condições individuais de aplicabilidade.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no 

inciso I do artigo 161 da Constituição do Estado.

Art. 5º – 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

LEI Nº 11.053, DE 1993

Origem: 

- Projeto de Lei nº 580/1991, de autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira.

Nota: 

- A Lei Federal nº 9.431, de 6/1/97, dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção 
de programa de controle de infecção hospitalar pelos hospitais do País. Por sua 
vez, a Portaria nº 2.616, de 12/5/98, do Ministério da Saúde, estabelece diretrizes 
e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares, detalhando as 
ações a serem desenvolvidas pelo programa.
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LEI Nº 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 § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:

Art. 1º – Ficam as instituições hospitalares do Estado de Minas Gerais obrigadas a 

desenvolver programas de controle de infecção hospitalar.

(Vide art. 88 da Lei nº 13.317, de 24/9/99.)

Art. 2º – O programa de cada instituição compreenderá um sistema ativo de vigilância 

epidemiológica, responsável pela geração de:

I – indicadores do comportamento epidemiológico das infecções;

II – normas e rotinas pertinentes à matéria.

Parágrafo único – Os indicadores, as normas e as rotinas referidas neste artigo deverão 

estar à disposição dos usuários, dos profissionais da instituição e dos órgãos responsáveis 

pela fiscalização.

Art. 3º – O programa será elaborado e conduzido por uma comissão constituída por 

elementos representativos:

I – do serviço médico;

II – do serviço de enfermagem;

III – da administração.

Parágrafo único – Atendendo às peculiaridades de cada instituição e a critérios 

estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS –, a comissão será acrescida de elementos 

representativos:

I – do laboratório de análises clínicas;

II – dos médicos residentes;

III – da farmácia hospitalar.

Art. 4º – Decreto do Poder Executivo disporá sobre a aprovação e a fiscalização do 

programa de cada instituição.

Art. 5º – O programa de controle de infecção hospitalar deverá estar em efetivo 

funcionamento para: 

I – a concessão e a renovação do alvará de funcionamento;

II – a venda de serviços ao setor público e ao setor privado.

Art. 6º – A instituição que não cumprir o disposto nesta lei estará sujeita às seguintes 

penalidades:

I – advertência;
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II – multa;

III – descredenciamento;

IV – cancelamento do alvará de funcionamento.

Parágrafo único – As sanções previstas no artigo não afastam a possibilidade da aplicação 

das penalidades estabelecidas pela legislação sanitária federal.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 

a contar da data de sua publicação.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de março de 1993.

DEPUTADO JOSÉ FERRAZ – Presidente da ALMG

LEI Nº 11.047, DE 1993

Origem:

- Projeto de Lei nº 557/1991, de autoria da Deputada Maria José Haueisen.

LEI Nº 11.047, DE 15 DE JANEIRO DE 1993

Dispõe sobre o financiamento de material básico 

para a instalação dos serviços públicos de água e 

energia elétrica.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, sanciono 

a seguinte Lei:

Art. 1º – O poder público fica obrigado a financiar o material básico necessário à 

instalação dos serviços públicos de água e energia elétrica, para a população de baixa renda.

Art. 2º – Para os fins previstos nesta lei, entenda-se por material básico o padrão 

e a chave automática, e, por população de baixa renda, o núcleo familiar cuja renda 

mensal seja de, no máximo 8 (oito) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais 

– UPFMGs.

Art. 3º – O financiamento de que trata esta lei será pago em parcelas mensais, nos 

doze meses subsequentes à instalação do padrão ou da chave automática.
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Art. 4º – Fica criado o Fundo de Financiamento dos Serviços Públicos de Água e Energia 

Elétrica destinado a financiar a instalação do material básico a que se refere o artigo 1º desta lei.

Art. 5º – Os usuários que preencherem os requisitos desta lei deverão  apresentar a 

documentação comprobatória junto às repartições competentes do órgão que vier a ser 

escolhido gestor do fundo criado por esta lei.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias 

a contar da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no 

artigo 161, inciso I da Constituição do Estado.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de janeiro de 1993. 

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 11.037, DE 1993

Origem: 

- Projeto de Lei nº 564/1991, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos.

LEI Nº 11.037, DE 14 DE JANEIRO DE 1993

Estabelece a obrigatoriedade de publicação de 

estatísticas hospitalares.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Os hospitais públicos e privados do Estado ficam obrigados a publicar, 

anualmente, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em órgão oficial do Estado, 

índices estatísticos referentes a:

I – média de permanência;

II – taxa de mortalidade hospitalar;

III – taxa de mortalidade operatória;

IV – taxa de mortalidade pós-operatória.

Parágrafo único – A média de permanência e a taxa de mortalidade hospitalar de que 

tratam respectivamente os incisos I e II deste artigo referir-se-ão, no que couber, a cada 

um dos seguintes grupos nosológicos:
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I – doenças infecciosas e parasitárias;

II – neoplasmas;

III – doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo, e transtornos 

imunitários;

IV – doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos;

V – transtornos mentais;

VI – doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos;

VII – doenças do aparelho circulatório;

VIII – doenças do aparelho respiratório;

IX – doenças do aparelho digestivo;

X – doenças do aparelho geniturinário;

XI – complicações da gravidez, parto e puerpério;

XII – doenças da pele e do tecido celular subcutâneo;

XIII – doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo;

XIV – anomalias congênitas;

XV – infecções originadas no período perinatal;

XVI – sintomas, sinais e afecções mal definidas;

XVII – lesões e envenenamentos.

(Vide inciso I do art. 17 da Lei nº 13.317, de 24/9/99.)

Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data 

de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

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

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 10.868, DE 1992

Origem: 

- Projeto de Lei nº 52/1991, de autoria do Deputado José Militão.

Nota:

- O Ministério da Saúde mantém o Programa Saúde na Escola, por adesão dos 
Municípios cobertos por equipes do Programa Saúde da Família, que, entre outras 
ações, realiza testes de acuidade visual e auditiva nos estudantes. O Programa Saúde 
na Escola foi instituído pelo Decreto Federal nº 6.286, de 5/12/2007.
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LEI Nº 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 1º grau das redes pública e particular 

de ensino.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo 

a seguinte lei:

Art. 1º – Fica obrigatória a aplicação gratuita dos Testes de Acuidade Visual e Auditiva 

nos alunos da pré-escola e do 1º 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.

(Vide art. 2º da Lei nº 16.280, de 20/7/2006.)

Art. 2º – A deficiência visual ou auditiva, uma vez constatada, deverá ser comunicada aos 

pais do aluno portador da deficiência, os quais serão orientados quanto ao encaminhamento 

da criança para tratamento específico de saúde.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

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

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ – Presidente da ALMG

LEI Nº 10.860, DE 1992

Origem: 

- Projeto de Lei nº 297/1991, de autoria do Deputado Bonifácio Mourão.

Nota: 

- A Lei Federal nº 9.434, de 4/2/97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, obriga 
os estabelecimentos de saúde a notificarem o diagnóstico de morte encefálica feito 
em pacientes por eles atendidos às centrais de notificação, captação e distribuição 
de órgãos de sua unidade federada.



412

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

LEI Nº 10.860, DE 5 DE AGOSTO DE 1992

Institui a obrigatoriedade de notificação, em caráter 

de urgência, dos casos de morte encefálica.

(Vide Lei nº 12.075, de 11/1/96.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – 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.

(Vide art. 26 da Lei nº 13.317, de 24/9/99.)

Art. 2º – Cabe ao poder público a criação de banco de órgãos, tecidos e substâncias 

humanas para fins de transplantes.

Parágrafo único – O atendimento aos receptores obedecerá rigorosamente à ordem 

cronológica de uma lista de inscrição, incluídos a pesquisa e o tratamento, ressalvadas as 

exigências médicas.

(Vide Lei nº 11.553, de 3/8/94.)

Art. 3º – 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 descendente;

III – autorização judicial.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – 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

LEI Nº 10.793, DE 1992

Origem:

- Projeto de Lei nº 413/1991, de autoria do Deputado Mauro Lobo.
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Nota:

-  A Resolução nº 357, de 17/3/2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama – e 
a Deliberação Normativa Conjunta do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – e 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH–MG – nº 01, de 5/5/2008, dispõem sobre 
a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelecem as condições e padrões de lançamento de efluentes.

LEI Nº 10.793, de 2 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a proteção de mananciais destinados 

ao abastecimento público no Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Ficam considerados mananciais, para os efeitos desta lei, aqueles situados a 

montante do ponto de captação previsto ou existente, cujas águas estejam ou venham a 

estar classificadas na Classe Especial e na Classe I da Resolução nº 20, de 18 de junho de 

1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama –, e na Deliberação Normativa 

nº 10, de 16 de dezembro de 1986, do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam.

Art. 2º – Cabe ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –, através da 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam –, providenciar:

I  – (vetado)

II  – (vetado)

III  – a fiscalização;

IV  – a aplicação das penalidades previstas em lei.

Art. 3º – Cabe à Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais – Copasa – 

proceder à análise de que trata o item 5.33.2 da Portaria nº 443/Bsb, de 3 de outubro de 

1978, do Ministério da Saúde, com a frequência prevista na alínea “a” do referido item.

Art. 4º – Fica vedada a instalação, nas bacias de mananciais, dos seguintes projetos 

ou empreendimentos que comprometam os padrões mínimos de qualidade das águas:

(Vide Lei nº 14.129, de 19/12/2001.)

I  – indústrias poluentes:

a) fecularias;

b) destilarias de álcool;

c) metalurgias e siderurgias;

d) químicas;

e) artefatos de amianto;

f) matadouros;

g) processamento de material radioativo;
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h) curtumes;

II – atividade extrativa vegetal ou mineral;

III – estabelecimentos hospitalares:

a) hospitais;

b) sanatórios;

c) leprosários;

IV – cemitérios;

V – depósito de lixo e aterro sanitário;

VI – parcelamento de solo:

a) loteamento;

b) conjunto habitacional;

VII – atividade agropecuária intensiva ou hortifrutigranjeira que envolva a necessidade 

de aplicação de doses maciças de herbicidas, defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e 

produtos veterinários organofosforados ou organoclorados;

VIII – suinocultura intensiva;

IX – depósito de produtos tóxicos.

§ 1º – Os sistemas de esgotos não ligados ao sistema público deverão ser providos 

de fossas sépticas, construídas segundo as normas técnicas em vigor, com seus efluentes 

infiltrados no terreno através de poços absorventes ou irrigação subsuperficial, assegurando-

se a proteção do lençol freático, distando, no mínimo, 100 (cem) metros do manancial, 

independente da consideração dos limites de propriedade.

§ 2º – Para a proteção sanitária, as dosagens permissíveis dos produtos citados no inciso 

VII deste artigo serão fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde.

§ 3º – Não será permitido, para distribuição de defensivos agrícolas e fertilizantes, o 

uso de aeronaves ou equipamentos que utilizem correntes de ar de alta velocidade.

§ 4º – As quantidades armazenáveis, nas áreas de que trata o “caput” deste artigo, de 

produtos químicos, defensivos agrícolas, fertilizantes e produtos tóxicos serão determinadas 

pelos órgãos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde.

§ 5º – As instalações destinadas ao confinamento de bovinos ou à suinocultura deverão ser 

providas de sistemas de captação de dejetos e efluentes sem comunicação com os mananciais.

Art. 5º – Na área compreendida pelas bacias de mananciais, o poder público criará 

incentivos, inclusive fiscais, ao reflorestamento com espécies nativas, ao combate à erosão 

e ao assoreamento, à preservação e à recuperação de matas ciliares e vegetação nativa e 

à piscicultura.

Art. 6º – São atividades permissíveis nas bacias de mananciais, ressalvada a competência 

da União:

I – o turismo ecológico, excetuado o campismo;

II – a pesca;

III – a atividade agropecuária em escala compatível com preservação ambiental;

IV – a produção hortifrutigranjeira e agrícola, desde que respeitados os limites impostos 

por esta lei;
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V – o uso de irrigação, desde que a quantidade de água captada não implique diminuição 

significativa da vazão;

VI – a piscicultura.

Art. 7º – Os projetos ou empreendimentos previstos no artigo 4º desta lei já aprovados 

e não implantados ou em fase inicial de implantação deverão ser adequados ao disposto 

nesta lei, sob pena de não ser autorizado o seu funcionamento.

Art. 8º – Deverá ser apresentado ao órgão fiscalizador, no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da vigência desta lei, projeto de adequação às disposições nela contidas 

dos projetos ou empreendimentos já implantados ou em fase final de implantação na data 

da publicação desta lei.

§ 1º – Aprovado o projeto de adequação a que se refere este artigo, o órgão fiscalizador 

concederá prazo para sua implantação, não superior a 12 (doze) meses, decorrido o qual 

estará o infrator sujeito às penalidades previstas nesta lei.

§ 2º – Rejeitado o projeto de adequação, o órgão fiscalizador concederá prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias para reapresentação de novo projeto de adequação, 

que, se novamente rejeitado, sujeitará o infrator às penalidades previstas nesta lei.

Art. 9º – (Vetado).

Parágrafo único – Ocorrendo infração ao disposto no artigo 4º desta lei, a Fundação 

Estadual do Meio Ambiente – Feam –, em conjunto com o poder público e a Companhia 

de Saneamento do Estado de Minas Gerais – Copasa –, proporá soluções para normalizar 

ou remover as fontes de poluição ou degradação ambiental, às quais se sujeitará o 

infrator.

Art. 10 – O descumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 

inconvenientes e danos causados pela degradação ambiental na bacia de manancial sujeitará 

o infrator, além das penalidades previstas nas legislações federal, estadual e municipal, às 

seguintes penalidades:

I – a partir da data da autuação ou do término dos prazos previstos no artigo 

8º desta lei sem a adequação às normas nela contidas, multa diária no valor 

correspondente a, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 1.000 (mil) Unidade Padrão 

Fiscal do Estado de Minas Gerais – UPFMG – agravada em caso de reincidência, 

enquanto perdurar a infração;

II – perda ou restrição dos incentivos ou benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

III – suspensão das atividades.

§ 1º – As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 2º – O agente causador de poluição ou degradação ambiental fica obrigado a 

indenizar ou a reparar os danos causados ao meio ambiente, independente da aplicação 

das penalidades previstas neste artigo.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02 de julho de 1992.

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 10.739, DE 1992

Origem: 

- Projeto de Lei nº 660/1991, de autoria do Governador Hélio Garcia.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 9.939, de 3/8/89.

LEI Nº 10.739, DE 21 DE MAIO DE 1992

Cria uma diretoria regional de saúde com sede no 

Município de Leopoldina 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. 1º – Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, uma diretoria 

regional de saúde com sede no Município de Leopoldina.

Parágrafo único – A descrição, a competência e a área de jurisdição da diretoria de que 

trata o artigo serão estabelecidas através de decreto.

Art. 2º – Para atender ao disposto no artigo anterior ficam criados, no Anexo I do Decreto 

nº 16.409, de 10 de julho de 1974 – Quadro Específico de Provimento em Comissão –, 2 (dois) 

cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo QP-20, de recrutamento limitado, 

e, no Anexo III do mesmo decreto, 1 (um) cargo de Diretor I, código MG-06, símbolo S-03.

Art. 3º – Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir crédito especial até o limite de Cr$ 611.263,71 (seiscentos e onze mil duzentos e 

sessenta e três cruzeiros e setenta e um centavos), observado o disposto no artigo 43, § 

1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de maio de 1992.

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado
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LEI Nº 10.636, DE 1992

Origem: 

- Projeto de Lei nº 626/1991, de autoria do Governador Hélio Garcia.

LEI Nº 10.636, DE 16 DE JANEIRO DE 1992

Reorganiza a Secretaria de Estado da Saúde e dá 

outras providências. 

(Vide art. 5º da Lei Delegada nº 49, de 2/1/2003.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – A Secretaria de Estado da Saúde tem por finalidade planejar, organizar, 

dirigir, coordenar, executar e controlar as atividades setoriais a cargo do Estado, relativas 

à promoção, preservação e recuperação da saúde da população no âmbito do Estado, 

competindo-lhe, ainda: 

(Vide Lei Delegada nº 64, de 29/1/2003.) 

I – gerenciar, coordenar, controlar e avaliar o Sistema Único de Saúde; 

II – participar da formulação e coordenar a execução da política do Sistema Único de 

Saúde no Estado; 

III – promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; 

IV – acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de 

Saúde no Estado; 

V – coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância 

epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição e saúde do trabalhador; 

VI – participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente, 

que tenham repercussão na saúde humana; 

VII – participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico; 

VIII – participar das ações de controle e avaliação das condições e do ambiente do 

trabalho; 

IX – formular, executar, acompanhar e avaliar, em caráter suplementar, a política de 

insumos e equipamentos para saúde; 

X – identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de 

alta complexidade, de referência estadual e regional; 

XI – coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir 

as unidades que permaneçam em sua organização administrativa; 

XII – estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações 

e serviços de saúde no Estado; 

XIII – formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos 

de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. 
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Art. 2º – A Secretaria de Estado da Saúde tem a seguinte estrutura orgânica: 

(Vide art. 34 da Lei nº 11.552, de 3/8/94.) 

I – Gabinete: Diretoria de Auditoria Administrativa e Financeira; 

II – Superintendência de Planejamento e Coordenação  – SPC/ Saúde: 

a) Centro de Modernização Administrativa; 

b) Centro de Planejamento; 

c) Centro de Orçamento; 

d) Centro de Informação; 

e) Diretoria de Contratos e Convênios; 

f) Diretoria de Infra-Estrutura Física; 

III – Superintendência Administrativa – SA/Saúde: 

a) Diretoria de Material e Patrimônio; 

b) Diretoria de Transporte e Serviços Gerais; 

c) Diretoria de Comunicação e Arquivo; 

d) Diretoria de Comunicação Social; 

e) Diretoria de Controle de Execução de Instrumentos Legais; 

IV – Superintendência de Finanças – SF/Saúde: 

a) Diretoria de Contabilidade; 

b) Diretoria de Administração Financeira; 

c) Diretoria de Execução e Acompanhamento do Sistema Único de Saúde; 

d)  Diretoria de Orientação à Execução; 

V – Superintendência de Epidemiologia – SE; 

a) Centro de Controle de Doenças Transmissíveis; 

b) Centro de Controle de Doenças não Transmissíveis; 

c) Centro de Informações Epidemiológicas; 

d) Centro de Promoção da Saúde; 

VI – Superintendência de Recursos Humanos – SRH: 

a) Diretoria de Pessoal; 

b) Centro de Pesquisas e Estudos em Recursos Humanos; 

(Alínea com redação dada pelo art. 7º da Lei nº 11.103, de 28/5/93.) 

c) Centro de Capacitação de Recursos Humanos; 

(Alínea com redação dada pelo art. 7º da Lei nº 11.103, de 28/5/93.) 

VII – Superintendência de Vigilância Sanitária – SVS: 

a) Centro de Vigilância Sanitária; 

b) Centro de Alimentos; 

c) Centro de Saneamento; 

VIII – Superintendência Operacional de Saúde – SOS: 

a) Diretoria de Organização do Modelo Assistencial; 

b) Centro de Apoio Assistencial; 

c) Diretoria de Auditoria Assistencial; 

d) Diretorias Regionais de Saúde – DRS; 

e) Diretoria Metropolitana de Saúde – DMS. 

Parágrafo único – A descrição e a competência das unidades mencionadas no artigo, 

bem como a estrutura complementar da Secretaria serão estabelecidas em decreto. 
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Art. 3º – A gratificação de saúde de que trata o artigo 4º da Lei nº 10.521, de 13 de 

novembro de 1991, estende-se aos servidores da área de saúde em exercício no Departamento 

da Saúde da Superintendência Administrativa da Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

Art. 4º – Para ocorrer às despesas decorrentes da execução desta lei, fica o Poder 

Executivo autorizado a abrir crédito especial até o limite de Cr$4.000.000,00 (quatro 

milhões de cruzeiros), observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 

de março de 1964. 

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de janeiro de 1992. 

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado 

LEI Nº 10.619, DE 1992

Origem: 

- Projeto de Lei nº 89/1991, de autoria do Deputado Jorge Hannas.

Nota:

- A Lei nº 16.279, de 20/7/2006, dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e 
dos serviços públicos de saúde no Estado. 

LEI Nº 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 resultados 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. 1º – Ficam os órgãos do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais – SUS-

MG – obrigados a fornecer cópias dos resultados de exames complementares aos pacientes.

(Vide art. 32 da Lei nº 13.317, 24/9/99.)

(Vide art. 1º da Lei nº 13.953, de 20/7/2001.)

(Vide art. 1º da Lei nº 15.889, de 29/11/2005.)

(Vide art. 2º da Lei nº 16.279, de 20/7/2006.)
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Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta dias), a 

contar da sua vigência.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

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

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 10.573, DE 1991

Origem:

- Projeto de Lei nº 262/1991, de autoria do Deputado Elmiro Nascimento.

LEI Nº 10.573, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Autoriza o Governo do Estado a criar a Comenda 

Antônio Secundino de São José.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a criar a Comenda 

Antônio Secundino de São José, com as atribuições e objetivos fixados nesta lei.

Art. 2º – O objetivo básico da comenda é perpetuar a memória de Antônio Secundino 

de São José e homenagear as pessoas que se tenham dedicado ao desenvolvimento da 

agricultura, pecuária e abastecimento e ao saneamento e meio ambiente, no País, tais como:

I – professores, pesquisadores, cientistas e profissionais especializados no ensino das 

técnicas agrícolas, na investigação e na melhoria das espécies e sistemas, no combate às 

zoonoses, na profilaxia de doenças, na extensão rural e na comunicação rural, na educação 

sanitária, no abastecimento, no saneamento e na defesa e preservação do meio ambiente;

II – líderes e elementos representativos da classe dos produtores rurais;

III – líderes e elementos representativos da classe dos trabalhadores rurais;

IV – agricultores e pecuaristas;

V – ambientalistas, ecologistas e sanitaristas.

Art. 3º – A Comenda Antônio Secundino de São José será administrada por um Conselho 

Diretor, composto de representantes das seguintes entidades:

I – Escola de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa;
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II – Escola de Agronomia da Universidade Federal de Lavras;

III – Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais;

IV – Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais;

V – Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais;

VI – Sindicato Rural de Patos de Minas;

VII – Associação dos Produtores de Sementes do Estado de Minas Gerais;

VIII – Prefeitura Municipal de Presidente Olegário;

IX – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

X – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;

XI – Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º – Os membros do Conselho Diretor serão indicados pelas entidades que 

representam, e a indicação será formalizada mediante nomeação pelo Governador do Estado.

Art. 5º – Os membros do Conselho Diretor elegerão entre si um Presidente, um Vice-

Presidente e um Secretário.

Parágrafo único – Ao Prefeito Municipal de Patos de Minas será conferido o cargo de 

Presidente de Honra, sem direito a voto.

Art. 6º – O Presidente representará social e juridicamente a comenda.

Art. 7º – O Poder Executivo fixará as atribuições do Conselho Diretor, em regulamento.

Art. 8º – Compete ao Conselho Diretor:

I – elaborar o regimento da Comenda Antônio Secundino de São José;

II – administrar a comenda no que se refere a seus objetivos e a seu “modus operandi”;

III – aprovar ou rejeitar as propostas que lhe forem encaminhadas;

IV – zelar pelo prestígio da comenda e pela fiel execução da lei e do regulamento a 

ela pertinentes;

V – propor medidas necessárias ou indispensáveis ao bom desempenho de suas funções;

VI – elaborar o seu regimento interno;

VII – suspender ou cancelar o direito de uso da comenda, em razão do ato incompatível 

com a sua dignidade.

Parágrafo único – As deliberações do Conselho Diretor serão sempre sigilosas.

Art. 9º – O Conselho Diretor da Comenda Antônio Secundino de São José se reunirá 

regularmente, em sala especial a ser instalada no Sindicato Rural de Patos de Minas, que 

se denominará Sala Antônio Secundino de São José.

Parágrafo único – A Sala Antônio Secundino de São José agrupará objetos e publicações 

referentes ao homenageado.

Art. 10 – O Conselho Diretor se reunirá por convocação de seu Presidente e só deliberará 

com, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros.
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Art. 11 – A Comenda Antônio Secundino de São José será concedida mediante proposta 

e deliberação do Conselho Diretor.

Parágrafo único – Para a concessão da comenda, o Conselho Diretor só poderá deliberar 

com o voto da maioria absoluta de seus membros.

Art. 12 – Compete exclusivamente aos membros do Conselho Diretor a proposição de 

nomes para a concessão da comenda.

Art. 13 – As propostas devem conter o nome completo e qualificação do candidato 

à homenagem, dados biográficos, indicação dos serviços prestados e relação das 

condecorações que possuir.

Art. 14 – As concessões da comenda serão publicadas, por ato, no “Diário do Executivo”.

Art. 15 – Aos agraciados, além de medalha alusiva à comenda, serão conferidos diplomas 

assinados pelo Governador do Estado, pelo Presidente, pelo Presidente de Honra, pelo 

Vice-Presidente e pelo Secretário do Conselho Diretor.

Art. 16 – Os agraciados receberão medalhas das mãos do Presidente do Conselho 

Diretor, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento interno.

Art. 17 – O Conselho Diretor da Comenda Antônio Secundino de São José terá um 

livro de registro, no qual serão inscritos, por ordem cronológica, os nomes dos agraciados 

com a comenda e seus dados biográficos.

Art. 18 – A Comenda Antônio Secundino de São José será concedida anualmente, 

em cerimônia a se realizar durante a Festa Nacional do Milho, de cujo calendário oficial 

passa a fazer parte.

Parágrafo único – Fora do calendário da Festa Nacional do Milho, a Comenda Antônio 

Secundino de São José só poderá ser outorgada por motivo de força maior e a juízo do 

Conselho Diretor.

Art. 19 – A Comenda Antônio Secundino de São José terá as seguintes características: 

será representada por uma medalha circular, de 5 cm (cinco centímetros) de diâmetro, 

confeccionada em prata, tendo no verso a efígie de Antônio Secundino de São José, 

circundada pela inscrição: “Comenda Antônio Secundino de José” e, no reverso, o símbolo 

da Festa Nacional do Milho, com a inscrição: “Fenamilho – Patos de Minas”; terá, ainda, uma 

fita de gorgurão vermelho chamalotada, com 70 cm (setenta centímetros) de comprimento 

por 3,3 (três centímetros e três milímetros) de largura.

Art. 20 – O governo do Estado fica autorizado a expedir regulamento para a execução 

da presente lei.
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Art. 21 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22 – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de dezembro de 1991.

HÉLIO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 10.478, DE 1991

Origem: 

- Projeto de Lei nº 15/1991, de autoria do Deputado José Maria Pinto.

Nota:

- A Lei nº 12.903, de 23/6/98, que define medidas para combater o tabagismo no 
Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona, foi alterada 
recentemente por meio da Lei nº 18.552, de 4/12/2009. A Lei Federal nº 9.294, de 
15/7/96, dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos 
e foi regulamentada por meio do Decreto Federal nº 2.018, de 1º/10/96.

LEI Nº 10.478, DE 8 DE JULHO DE 1991

Proíbe fumar nos coletivos interestaduais ao longo 

do seu trajeto em território do Estado.

(Vide Lei nº 12.903, de 23/6/98.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica proibido fumar nos coletivos interestaduais ao longo do seu trajeto em 

território do Estado.

Art. 2º – Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 08 de julho de 1991.

HÉLIO CARVALHO GARCIA – Governador do Estado
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LEI Nº 10.359, DE 1990

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.458/1990, de autoria do Governador Newton Cardoso.

LEI Nº 10.359, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto de 

Coração de Minas Gerais – Cardiominas – e dá outras 

providências. 

(Vide Lei nº 12.688, de 15/12/97.) 

(Vide Lei nº 12.486, de 8/4/97.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Instituto do Coração de Minas 

Gerais – Cardiominas –, fundação de direito público, com sede em Belo Horizonte. 

Art. 2º – O Cardiominas tem como finalidade prestar à população serviços especializados 

em cardiologia clínica e cirúrgica, contando com o necessário suporte das demais 

especialidades, garantindo serviços de elevada qualidade e desenvolvendo, para tanto, 

atividades de assistência médica, de ensino, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico 

e de educação em saúde. 

Parágrafo único – Até que sejam concluídas as obras físicas necessárias ao 

funcionamento normal do Cardiominas, a posse e o direito de uso dos equipamentos 

médico-hospitalares de propriedade da Fundação serão transferidos, por meio de contrato 

de concessão de uso, a entidades integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS –, nos 

termos da lei. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 8º da Lei nº 12.486, de 8/4/97.) 

Art. 3º – O Cardiominas será dirigido pelo Conselho Curador e pela Diretoria, cujos 

membros serão nomeados pelo Governador do Estado, de acordo com os seguintes critérios: 

I – o Conselho Curador terá mandato de dois (2) anos e será composto por nove (9) 

membros a saber: 

a) Secretário de Estado da Saúde, que o presidirá; 

b) 2 (dois) representantes indicados pelos sindicatos ligados ao setor de saúde; 

(Alínea vetada pelo Governador e mantida pela Assembleia Legislativa em 30/1/91.) 

c) 3 (três) representantes indicados pela Assembleia Legislativa; 

(Alínea vetada pelo Governador e mantida pela Assembleia Legislativa em 30/1/91.) 

d) 1 (um) representante dos usuários indicados pela Famo-BH; 
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(Alínea vetada pelo Governador e mantida pela Assembleia Legislativa em 30/1/91.) 

e) 2 (dois) representantes de livre escolha do Governador; 

(Alínea vetada pelo Governador e mantida pela Assembleia Legislativa em 30/1/91.) 

II – A Diretoria terá mandato de dois (2) anos e será composta de quatro (4) membros 

escolhidos pelo Governador do Estado, em lista tríplice organizada, para cada cargo, pelo 

Conselho Curador; 

III – os membros da Diretoria terão assento no Conselho Curador, sem direito a voto. 

§ 1º – A primeira Diretoria será nomeada pelo Governador do Estado e terá mandato 

de dois (2) anos. 

§ 2º – Fica estabelecido que o ingresso dos servidores no quadro da fundação seja 

realizado mediante concurso público, e o contrato, regido pelo Regime Jurídico Único. 

§ 3º – (Vetado). 

Art. 4º – Vinculada ao Sistema Único e Descentralizado de Saúde – SUDS – e subordinada 

à Secretaria de Estado da Saúde, a fundação Cardiominas tem assegurada autonomia 

administrativa e financeira, mediante: 

I – patrimônio próprio e as rendas dele decorrentes; 

II – dotações orçamentárias e os saldos de fim de exercício; 

III – constituição de uma reserva estratégica para seu desenvolvimento institucional; 

IV – estabelecimento de contratos e convênios com instituições de direito público e privado; 

V – aplicação de suas receitas; 

VI – doações e legados; 

VII – outras receitas. 

Parágrafo único – Os serviços do Instituto do Coração de Minas Gerais – Cardiominas 

– serão prestados mediante os seguintes critérios: 

a) 75% (setenta e cinco por cento) destinados ao atendimento gratuito à população, 

segundo os princípios de universalidade e de equidade preconizados para o Sistema Único 

e Descentralizado da Saúde – SUDS; 

b) 15% (quinze por cento) destinados ao atendimento de convênios ou contratos 

celebrados com entidades de direito público ou privado; 

c) 10% (dez por cento) destinados ao atendimento a particulares. 

Art. 5º – Para a constituição da reserva de que trata o inciso III do artigo 4º, o Poder 

Executivo destinará, ainda, 1% (um por cento) do produto de heranças e outros bens que 

lhe couberem pela ausência de herdeiros. 

Art. 6º – O Poder Executivo indicará, no prazo de noventa (90) dias, a contar da data 

de publicação desta lei, os bens e recursos financeiros que integrarão o patrimônio e as 

receitas iniciais da fundação Cardiominas. 

Parágrafo único – Os créditos resultantes do Protocolo Franco-Brasileiro e outros que 

vierem a ser contratados pelo Poder Executivo em favor do Cardiominas passarão a integrar 

o orçamento da Fundação. 
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Art. 7º – A primeira Diretoria, nomeada nos termos do § 1º do artigo 3º, dentro de 

cento de cinquenta (150) dias, a contar da data de publicação desta lei, elaborará o 

estatuto da fundação, que disciplinará sua organização, submetendo-o à aprovação do 

Governador do Estado. 

Art. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de Cr$50.000.000,00 

(cinquenta milhões de cruzeiros) para atender às despesas decorrentes desta lei, observado 

o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 9º – 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 27 de dezembro de 1990. 

NEWTON CARDOSO – Governador do Estado 

LEI Nº 10.306, DE 1990

Origem:

- Projeto de Lei nº 1.837/1989, de autoria do Deputado Jorge Hannas.

LEI Nº 10.306, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990

Dispõe sobre a execução do serviço de saneamento 

básico pelos Municípios e pelo Estado de Minas 

Gerais. 

(Vide Lei nº 11.720, de 28/12/94.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – A execução do serviço de saneamento básico pelos Municípios de mais de 

100 mil habitantes e pelo Estado de Minas Gerais deve ser precedida de planejamento a 

cargo de engenheiro e médico sanitarista. 

Parágrafo único – A execução do serviço de saneamento básico em Municípios com 

menos de 100 mil habitantes deve ser precedida de planejamento a cargo de engenheiro 

civil sanitarista. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 1990. 

NEWTON CARDOSO – Governador do Estado 

LEI Nº 10.235, DE 1990

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.417/1990, de autoria do Governador Newton Cardoso.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 9.939, de 3/8/89.

LEI Nº 10.235, DE 18 DE JULHO DE 1990

Altera a denominação dos Centros Regionais de 

Saúde, cria uma Diretoria Regional de Saúde, com 

sede na cidade de Unaí, 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. 1º – Os Centros Regionais de Saúde passam a denominar- se Diretorias Regionais 

de Saúde, subordinadas à Secretaria de Estado da Saúde. 

Parágrafo único – O Centro Metropolitano de Saúde passa a denominar-se Diretoria 

Regional de Saúde de Belo Horizonte. 

Art. 2º – Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, uma Diretoria 

Regional de Saúde, com sede na cidade de Unaí. 

Parágrafo único – A descrição, a competência e a área de jurisdição da Diretoria prevista 

neste artigo serão estabelecidas através de Decreto. 

Art. 3º – Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam criados, no Anexo I do 

Decreto n. 16.409, de 10 de julho de 1974, no Quadro Específico de Provimento em 

Comissão, 1 (um) cargo de Diretor I, Código MG-06, Símbolo S-03 e 2 (dois) cargos de 

Assistente Administrativo, Código EX-06, Símbolo QP-20, ambos de recrutamento limitado. 

Art. 4º – Para ocorrer às despesas decorrentes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir crédito especial até o limite de Cz$130.000,00 (cento e trinta mil cruzeiros), 

observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964. 
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de julho de 1990. 

NEWTON CARDOSO – Governador do Estado 

LEI Nº 10.144, DE 1990

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.176/1988, de autoria do Deputado Dirceu Pereira.

LEI Nº 10.144, DE 25 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre a exigência do exame de Machado 

Guerreiro na contratação de atletas de futebol pelas 

associações e sociedades esportivas 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. 1º – As associações e sociedades esportivas constituídas e destinadas à prática do 

futebol no Estado de Minas Gerais deverão submeter ao exame de Machado Guerreiro os 

jogadores, candidatos à contratação, 30 (trinta) dias antes da assinatura dos respectivos 

contratos.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, aceitar-se-á o diagnóstico da Doença de Chagas por 

intermédio de exames laboratoriais, desde que se utilizem, também, reações imunológicas 

de maior especificidade como a Imunofluorescência Indireta e Hemaglutinação Indireta.

Art. 2º – O Poder Executivo procederá à regulamentação desta lei no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da sua publicação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de abril de 1990.

NEWTON CARDOSO – Governador do Estado
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LEI Nº 10.098, DE 1990

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.066/1988, de autoria do Deputado José Bonifácio.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 9.939, de 3/8/89.

LEI Nº 10.098, de 17 DE JANEIRO DE 1990

Autoriza a criação de uma Diretoria Regional de Saúde 

na cidade de Ituiutaba.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, em seu 

nome, nos termos do § 8º do artigo 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 

promulgo a seguinte lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar uma Diretoria Regional de Saúde 

com sede na cidade de Ituiutaba.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de janeiro de 1990.

DEPUTADO CLÊUBER CARNEIRO – 1º Vice-Presidente da ALMG

LEI Nº 9.990, DE 1989

Origem: 

- Projeto de Lei nº 947/1988, de autoria do Deputado Dirceu Pereira.

Nota: 

- Nos termos da Portaria nº 2.197, de 14/10/2004, do Ministério da Saúde, 
o Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, a ser 
desenvolvido de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias 
de Saúde dos Estados e dos Municípios, tem os seguintes componentes: atenção 
básica; atenção nos Centros de Atenção Psicossocial – Caps-ad –, ambulatórios e 
outras unidades extra-hospitalares especializadas; atenção hospitalar de referência; 
e rede de suporte social (associações de ajuda mútua e entidades da sociedade civil) 
complementar à rede de serviços disponibilizados pelo SUS.
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LEI Nº 9.990, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1989

Cria o Programa Estadual de Atendimento ao 

Alcoólatra 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. 1º – Fica criado o Programa Estadual de Atendimento ao Alcoólatra.

(Vide Lei nº 13.571, de 31/5/2000.)

Art. 2º – O Programa a que se refere o artigo anterior destina-se à recuperação do 

alcoólatra, promovendo o tratamento do alcoolismo como doença.

Art. 3º – O tratamento a que se refere o artigo anterior dar-se-á em hospital geral, 

em regime ambulatorial ou mediante pequenos períodos de internação e ficará a cargo 

de equipe multidisciplinar, da área da saúde ou afim, em consonância com os grupos de 

Alcoólatras Anônimos (AA).

§ 1º – A desintoxicação e o tratamento das sequelas da doença far-se-ão em clínica 

geral, alopática e (ou) homeopática.

§ 2º – Para garantir a sobriedade do paciente, durante e após o tratamento haverá o 

concurso de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos e profissionais de outras 

áreas, sempre em estreita ligação com os grupos de Alcoólicos Anônimos.

Art. 4º – 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.

(Vide parágrafo 3º do art. 9º da Lei nº 11.802, de 18/1/95.)

Art. 5º – 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 tratamento ao alcoólatra serão 

dadas condições para treinamento e especialização em clínicas públicas ou particulares, 

que apresentem programa congruente com o proposto nesta lei.

(Vide art. 1º da Lei nº 16.276, de 19/7/2006.)

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – 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 Nº 9.959, DE 1989

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.304/1989, de autoria do Governador Newton Cardoso.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 7.456, de 27/12/78.

LEI Nº 9.959, DE 27 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre a área de jurisdição do Centro Regional 

de Saúde de Manhumirim.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – A área de jurisdição do Centro Regional de Saúde de Manhumirim compreende 

os seguintes Municípios: Caiana, Caparaó, Caputira, Carangola, Chalé, Conceição de 

Ipanema, Divino, Espera Feliz, Faria Lemos, Ipanema, Lajinha, Manhuaçu, Manhumirim, 

Matipó, Mutum, Pedra Dourada, Pocrane, Presidente Soares, Santa Margarida, Santana 

do Manhuaçu, São Francisco do Glória, São José do Mantimento, São Pedro do Glória, 

Simonésia e Tombos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de outubro de 1989.

NEWTON CARDOSO – Governador do Estado

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE 1989

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE 21 DE SETEMBRO DE 1989

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O Estado de Minas Gerais integra, com autonomia político-administrativa, a 

República Federativa do Brasil. 

§ 1º – Todo o poder do Estado emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição da República e desta Constituição. 
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§ 2º – O Estado se organiza e se rege por esta Constituição e leis que adotar, observados 

os princípios constitucionais da República.

Art. 2º – São objetivos prioritários do Estado: 

.......................................................................................................................

VII – garantir a educação, o ensino, a saúde e a assistência à maternidade, à infância, 

à adolescência e à velhice; 

.......................................................................................................................

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Art. 4º – O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os 

direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País.

.......................................................................................................................

§ 7º – Ao presidiário é assegurado o direito a: 

I – assistência médica, jurídica e espiritual; 

.......................................................................................................................

Art. 10 – Compete ao Estado: 

.......................................................................................................................

XV – legislar privativamente nas matérias de sua competência e, concorrentemente 

com a União, sobre: 

.......................................................................................................................

m) previdência social, proteção e defesa da saúde; 

.......................................................................................................................

o) apoio e assistência ao portador de deficiência e sua integração social; 

(Vide Lei nº 11.867, de 28/7/95.) 

(Vide Lei nº 13.465, de 12/1/2000.) 

(Vide Lei nº 13.799, de 21/12/2000.) 

p) proteção à infância e à juventude; 

.......................................................................................................................

Art. 11 – É competência do Estado, comum à União e ao Município: 

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar 

o patrimônio público; 

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia do portador de deficiência; 

.......................................................................................................................

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

.......................................................................................................................

Art. 158 – A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de 

educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente, fomento ao 
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ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à cultura e ao atendimento das 

propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. 

(“Caput” com redação dada pelo art. 4º da Emenda à Constituição nº 36, de 29/12/98.) 

§ 1º – Os recursos para os programas de saúde não serão inferiores aos destinados aos 

investimentos em transporte e sistema viário. 

(Parágrafo renumerado pelo art. 4º da Emenda à Constituição nº 36, de 29/12/98.) 
.......................................................................................................................

Art. 171  – Ao Município compete legislar: 

I – sobre assuntos de interesse local, notadamente: 
.......................................................................................................................

c) a polícia administrativa de interesse local, especialmente em matéria de saúde e higiene 

públicas, construção, trânsito e tráfego, plantas e animais nocivos e logradouros públicos; 
.......................................................................................................................

II – sobre os seguintes assuntos, entre outros, em caráter regulamentar, observadas as 

peculiaridades dos interesses locais e as normas gerais da União e as suplementares do Estado: 
.......................................................................................................................

d) proteção à infância, à juventude, à gestante e ao idoso. 
.......................................................................................................................

Art. 182 – A cooperação técnica e financeira do Estado, para a manutenção de 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental e para a prestação de serviços 

de saúde de que trata o art. 30, VI e VII, da Constituição da República, obedecerá ao plano 

definido em lei estadual. 

Parágrafo único – A cooperação somente se dará por força de convênio que, em cada 

caso, assegure ao Município os recursos técnicos e financeiros indispensáveis a manter 

os padrões de qualidade dos serviços e a atender às necessidades supervenientes da 

coletividade.
.......................................................................................................................

Art. 183  – O Estado assegurará, com base em programas especiais, ampla assistência 

técnica e financeira ao Município de escassas condições de desenvolvimento socioeconômico, 

com prioridade para o de população inferior a trinta mil habitantes. 

§ 1º – A assistência, preservada a autonomia municipal, inclui, entre outros serviços: 
.......................................................................................................................

II – instalação de equipamentos necessários para o ensino, a saúde e o saneamento 

básico; 

.......................................................................................................................

Seção I

Da Saúde

Art. 186 – A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado, assegurada 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

Parágrafo único  – O direito à saúde implica a garantia de:
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I – condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer 

e saneamento básico; 

II – acesso às informações de interesse para a saúde, obrigado o Poder Público a manter a 

população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle; 

III – dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde; 

IV – participação da sociedade, por intermédio de entidades representativas, na 

elaboração de políticas, na definição de estratégias de implementação e no controle das 

atividades com impacto sobre a saúde.

Art. 187 – As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabem ao Poder 

Público sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei. 

(Vide Lei nº 13.317, de 24/9/99.) 

Parágrafo único – A execução das ações e serviços será feita pelo Poder Público e, 

complementarmente, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 188 – As ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Estado integram rede 

nacional regionalizada e hierarquicamente constituída em sistema único, e se pautam 

também pelas seguintes diretrizes:

I – descentralização com direção única, em nível estadual e municipal; 

II – regionalização de ações da competência do Estado; 

III – integralidade na prestação de ações de saúde adequadas à realidade epidemiológica, 

com prioridade para as ações preventivas e consideradas as características socioeconômicas 

da população e de cada região, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

IV – participação da comunidade; 

V – participação complementar das instituições privadas no sistema único de saúde, 

segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, assegurada a 

preferência a entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos; 

VI – valorização do profissional da área da saúde, com a garantia de planos de carreira 

e condições para reciclagem periódica.

Art. 189 – O sistema único de saúde será financiado com recursos provenientes dos 

orçamentos da seguridade social, da União, do Estado, dos Municípios, e com os de outras fontes.

Art. 190 – Compete ao Estado, no âmbito do sistema único de saúde, além de outras 

atribuições previstas em lei federal: 

I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde 

e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados 

e outros insumos; 

(Vide Lei nº 12.687, de 1/12/97.)

(Vide Lei nº 14.133, de 21/12/2001.) 

II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, e as de saúde do trabalhador; 

(Vide Lei nº 13.317, de 24/9/99.) 

(Vide Lei nº 13.866, de 10/5/2001.) 
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III – ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde; 

IV – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 

V – incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, 

e bebidas e águas para o consumo humano; 

VII – participar do controle e da fiscalização da produção, do transporte, da guarda e 

da utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o de trabalho; 

IX – adotar rígida política de fiscalização e controle da infecção hospitalar e de endemias; 

(Vide Lei nº 11.053, de 30/3/93.) 

X – garantir o atendimento prioritário nos casos legais de interrupção da gravidez; 

XI – gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, na forma da lei; 

XII – promover, quando necessária, a transferência do paciente carente de recursos 

para outro estabelecimento de assistência médica ou ambulatorial, integrante do sistema 

único de saúde, mais próximo de sua residência; 

XIII – promover a instalação de estabelecimentos de assistência médica de emergência 

nas cidades-polo; 

XIV – executar as ações de prevenção, tratamento e reabilitação, nos casos de deficiência 

física, mental e sensorial; 

XV – implementar, em conjunto com os órgãos federais e municipais, o sistema de 

informação na área da saúde. 

Parágrafo único – O Estado instituirá instrumentos para controle unificado dos bancos 

de sangue.

Art. 191 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º – É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção a instituição 

privada com fins lucrativos. 

§ 2º – É vedada a participação direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na 

assistência à saúde no Estado, salvo nos casos previstos em lei federal. 

§ 3º – O Estado suplementará a legislação federal sobre as condições que facilitem a 

remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, e sobre coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado 

todo tipo de comercialização nos termos do § 4º do art. 199 da Constituição da República. 

(Vide Lei nº 10.860, de 5/8/92.) 

(Vide Lei nº 11.553, de 3/8/94.)

Subseção Única
Do Saneamento Básico

Art. 192 – O Estado formulará a política e os planos plurianuais estaduais de saneamento 

básico. 

(Vide Lei nº 11.720, de 28/12/94.) 

§ 1º – A política e os planos plurianuais serão submetidos a um Conselho Estadual de 

Saneamento Básico. 
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§ 2º – O Estado proverá os recursos necessários para a implementação da política 

estadual de saneamento básico. 

§ 3º – A execução de programa de saneamento básico, estadual ou municipal, será 

precedida de planejamento que atenda aos critérios de avaliação do quadro sanitário e 

epidemiológico estabelecidos em lei.

.......................................................................................................................

Art. 198 – A garantia de educação pelo Poder Público se dá mediante: 

.......................................................................................................................

XVI – atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de programas 

suplementares de fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde; 

.......................................................................................................................

Art. 213 – Entre outros estímulos, a lei disporá, observado o art. 146, XI, sobre concessão 

de isenções, incentivos e benefícios fiscais a empresas brasileiras de capital nacional, 

com sede e administração no Estado, que concorram para a viabilização da autonomia 

tecnológica nacional, especialmente:

I – as do setor privado: 

.......................................................................................................................

b) que promovam pesquisa tecnológica e desenvolvimento experimental no âmbito da 

medicina preventiva e terapêutica, publiquem e divulguem seus resultados e produzam 

equipamentos especializados destinados ao uso de portador de deficiência; 

.......................................................................................................................

Art. 221 – A família receberá proteção do Estado, na forma da lei. 

Parágrafo único – O Estado, isoladamente ou em cooperação, manterá programas 

destinados à assistência à família, com o objetivo de assegurar: 

I – o livre exercício do planejamento familiar; 

II – a orientação psicossocial às famílias de baixa renda;

.......................................................................................................................

Art. 222 – É dever do Estado promover ações que visem assegurar à criança e ao adolescente, 

com prioridade, o direito a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, 

dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

.......................................................................................................................

Art. 224 – O Estado assegurará condições de prevenção das deficiências física, sensorial 

e mental, com prioridade para a assistência pré-natal e à infância, e de integração social 

do portador de deficiência, em especial do adolescente, e a facilitação do acesso a bens e 

serviços coletivos, com eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos arquitetônicos. 

§ 1º – Para assegurar a implementação das medidas indicadas neste artigo, incumbe 

ao Poder Público: 

.......................................................................................................................

IV – criar centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação 
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profissional do portador de deficiência e do acidentado no trabalho, e assegurar a integração 

entre saúde, educação e trabalho; 

(Inciso regulamentado pela Lei nº 11.944, de 19/10/95.)
.......................................................................................................................

VI  – criar programas de assistência integral para excepcional não reabilitável; 
.......................................................................................................................

Art. 248 – O Estado formulará, mediante lei, a política rural, conforme a regionalização 

prevista nesta Constituição, observadas as peculiaridades locais, para desenvolver e 

consolidar a diversificação e a especialização regionais, asseguradas as seguintes medidas: 

(Vide Lei nº 11.405, de 28/1/94.) 
.......................................................................................................................

VIII – adoção de treinamento de prática preventiva de medicinas humana e veterinária 

e de técnicas de exploração e de reposição florestal, compatibilizadas com a exploração 

do solo e a preservação do meio ambiente; 

IX – oferta, pelo Poder Público, de escolas, postos de saúde, centros de lazer e centros 

de treinamento de mão-de-obra rural, e de condições para implantação de instalações de 

saneamento básico; 
.......................................................................................................................

Art. 250 – Para assegurar a efetividade do objetivo do artigo anterior, o Poder Público, 

por meio de sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e sistema estadual 

de gerenciamento de recursos minerários, observará, entre outros, os seguintes preceitos: 
.......................................................................................................................

III – criação de incentivo a programas nas áreas de turismo e saúde, com vistas ao 

uso terapêutico das águas minerais e termais na prevenção e no tratamento de doenças;
.......................................................................................................................

Art. 279 – O Estado promoverá, no âmbito de sua competência, condições necessárias 

à instalação, na rede hospitalar, de alas para atendimento de hemofílicos e aidéticos.
.......................................................................................................................

Art. 281 – A lei estabelecerá estímulos em favor de quem fizer doação de órgão para 

transplante, na forma de lei federal, sob cadastramento e controle a cargo do Estado. 

(Vide Lei nº 11.553, de 3/8/94.) 
.......................................................................................................................

Art. 295 – Incumbe ao Estado, conjuntamente com os Municípios, realizar censo para 

levantamento do número de portadores de deficiência, de suas condições socioeconômicas, culturais 

e profissionais, e das causas da deficiência para orientação do planejamento de ações públicas. 

(Artigo regulamentado pela Lei nº 13.641, de 13/7/2000.)
.......................................................................................................................

Palácio da Inconfidência, 21 de setembro de 1989.

DEPUTADO KEMIL SAID KUMAIRA – Presidente da ALMG
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LEI Nº 9.939, DE 1989

Origem: 

- Projeto de Lei nº 758/1988, de autoria do Deputado Armando Costa.

Nota: 

- Em 2002, o Ministério da Saúde lançou a Norma Operacional de Assistência à 
Saúde – Noas – 01/02, que orientou a distribuição regional de serviços de saúde 
nos Estados para criar um sistema de referência e contrarreferência eficiente, 
definindo novos parâmetros para a descentralização e a regionalização, bem 
como para a criação de diretorias regionais de saúde nos Estados. A norma citada 
determina que o Estado deve instituir o Plano Diretor de Regionalização – PDR –, 
como instrumento de ordenamento da regionalização da assistência, para definir 
prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população 
e de garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. Até a aprovação 
da Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da 
administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais tinha 28 Gerências 
Regionais de Saúde funcionando como subsecretarias do nível central. Essas 
subsecretarias administram as diversas regiões de saúde e são responsáveis pela 
descentralização das ações de saúde no Estado. Já o PDR divide o território estadual 
em 13 macrorregiões sanitárias, com 18 cidades-polo e 76 microrregiões sanitárias, 
definidas segundo critérios sanitários, epidemiológicos, geográficos, sociais, de 
oferta de serviços e de acessibilidade.

O inciso XII do art. 223 da Lei Delegada nº 180 estabelece que a Subsecretaria de 
Gestão Regional da Secretaria de Estado de Saúde terá em sua estrutura orgânica 
básica Superintendências Regionais de Saúde, até o limite de 18 unidades, e 
Gerências Regionais de Saúde, até o limite de 11 unidades. Conforme o art. 49 
do Decreto nº 44.155, de 21/11/2005, as Gerências Regionais de Saúde serão 
identificadas por resolução do Secretário de Estado de Saúde, respeitados o número 
e a localização estabelecidos em legislação.

LEI Nº 9.939, DE 3 DE AGOSTO DE 1989

Autoriza o Poder Executivo a criar uma Diretoria 

Regional de Saúde, com sede na cidade de Pirapora.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, em seu 

nome, nos termos dos §§ 1º e 5º do art. 44 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 

promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar uma Diretoria Regional de Saúde 

com sede na cidade de Pirapora. 

Parágrafo único  – A Diretoria Regional de Saúde de que trata o artigo terá como área 

de jurisdição os Municípios de Buritizeiro, Ibiaí, Jequitaí, Lagoa dos Patos, Lassance, Santa 

Fé de Minas, São Romão e Várzea da Palma.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de agosto de 1989.

DEPUTADO GERALDO REZENDE – Presidente da ALMG

LEI Nº 9.588, DE 1988

Origem: 

- Projeto de Lei nº 318/1987, de autoria do Deputado Saint’Clair Souto.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 7.456, de 27/12/78.

LEI Nº 9.588, DE 8 DE JUNHO DE 1988

Autoriza o Poder Executivo a criar Centro Regional 

de Saúde, com sede na Cidade de Unaí.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a criar Centro Regional de Saúde, com sede 

na Cidade de Unaí. 

Parágrafo único – O Centro Regional de Saúde a que se refere o artigo atenderá 

os Municípios de Unaí, Formoso, Arinos, Buritis, Bonfinópolis de Minas, Paracatu, João 

Pinheiro e Vazante.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para atender às 

despesas decorrentes da execução do disposto nesta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 08 de junho de 1988.

NEWTON CARDOSO – Governador do Estado
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LEI Nº 9.546, DE 1987

Origem: 

- Projeto de Lei nº 545/1987, de autoria do Deputado Milton Cruz.

Nota: 

- Em 1994, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2.135, que alterou as 
normas técnicas para coleta, processamento e transfusão de sangue, componentes 
e derivados e tornou obrigatória a realização dos testes para a pesquisa de 
hepatites dos tipos B e C, Aids, sífilis, doença de Chagas e dosagem da TGP-Alt, dos 
anticorpos anti-HBc e anti-HTLV-I/II no sangue do doador. A Lei Federal nº 10.205, 
de 2001, regulamentou o § 4º do art. 199 da Constituição Federal, relativo a coleta, 
processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes 
e derivados, estabelecendo o ordenamento institucional indispensável à execução 
adequada dessas atividades.

LEI Nº 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 os 

estabelecimentos hemoterápicos 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. 1º – 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.

(Vide Lei nº 11.553, de 3/8/94.)

(Vide art. 73 da Lei nº 13.317, de 24/9/99.)

(Vide Lei nº 17.344, de 15/1/2008.)

Art. 2º – 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. 3º – 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 
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nos testes referidos no artigo 1º desta lei, ficando assegurado sigilo sobre a identidade 

dos doadores.

(Vide Lei nº 13.953, de 20/7/2001.)

Parágrafo único – O prazo para a notificação dos casos será de 5 (cinco) dias após a 

detecção dos mesmos.

Art. 4º – Cabe à Secretaria de Estado da Saúde fiscalizar o cumprimento das normas 

estabelecidas nos artigos 1º, 2º e 3º desta lei.

Art. 5º – O descumprimento das exigências contidas nos artigos 1º, 2º e 3º desta lei 

acarretará 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 reagentes adequados ao cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Revogam-se as disposições em contrário.

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

NEWTON CARDOSO – Governador do Estado

LEI Nº 9.367, DE 1986

Origem:

- Projeto de Lei nº 1.436/1985, de autoria do Deputado Ronaldo Carvalho.

LEI Nº 9.367, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre a destinação e tratamento de águas 

residuais e resíduos sólidos provenientes de indústrias de 

açúcar, álcool e aguardente no  Estado de Minas Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O vinhoto, as águas residuais e os resíduos sólidos das indústrias de açúcar, 

álcool e aguardente não podem ser lançados direta ou indiretamente em qualquer curso 

d’água ou lagoa sem tratamento prévio, de modo a assegurar que sejam mantidas as 

características das águas para fins de abastecimento, irrigação e preservação do solo, da 

flora e da fauna.
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Parágrafo único  – A disposição final no solo dos resíduos de que trata este artigo está 

sujeita à Deliberação Normativa nº 07/81 da Comissão de Política Ambiental  – Copam.

(Vide Lei nº 10.793, de 2/7/92.)

(Vide Lei nº 14.129, de 19/12/2001.)

Art. 2º – Sujeitam-se os infratores desta lei às penalidades previstas nos artigos 15 e 

16 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980.

Art. 3º – Compete à Comissão de Política Ambiental – Copam – fiscalizar o cumprimento 

das disposições desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 1986.

HÉLIO CARVALHO GARCIA – Governador do Estado

LEI DELEGADA Nº 25, DE 1985

Origem: 

- Resoluções nºs 3.432, de 27/11/84 e 3.598, de 1º/7/85.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 7.456, de 27/12/78.

LEI DELEGADA Nº 25, DE 28 DE AGOSTO DE 1985

Cria Centro Regional de Saúde, com sede no 

Município de Manhumirim. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe foi concedida 

pelas Resoluções nºs 3.432, de 27 de novembro de 1984, e 3.598, de 1º de julho de 1985, 

da Assembleia Legislativa do Estado, decreta a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica criado na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Saúde, subordinada 

diretamente à Superintendência de Saúde, um Centro Regional de Saúde, com sede no 

Município de Manhumirim. 

Parágrafo único – A área de jurisdição do Centro Regional de Saúde de Manhumirim 

será estabelecida em decreto. 

(Vide Lei nº 9.959, de 27/10/89.) 
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Art. 2º – Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam criados no Anexo I do 

Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974, no Quadro Específico de Provimento em 

Comissão, 1 (um) cargo na classe de Diretor I, Código DS-01, Símbolo V-58, e 2 (dois) 

cargos na classe de Assistente  – Administrativo, Código EX-06, Símbolo V-35, ambos de 

recrutamento amplo. 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. 

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 28 de agosto de 1985. 

HÉLIO CARVALHO GARCIA – Governador do Estado 

LEI Nº 8.806, DE 1985

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.217/1985, de autoria do Governador Hélio Garcia.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 7.456, de 27/12/78.

LEI Nº 8.806, DE 30 DE MAIO DE 1985

Cria Centro Regional de Saúde, com sede no 

Município de Coronel Fabriciano, 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. 1º – Fica criado na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Saúde, subordinado 

diretamente à Superintendência de Saúde, um Centro Regional de Saúde, com sede no 

Município de Coronel Fabriciano.

Parágrafo único – A área de jurisdição do Centro Regional de Saúde de Coronel 

Fabriciano será estabelecida em decreto.

Art. 2º – Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam criados no Anexo I do 

Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974, no Quadro Específico de Provimento em 



444

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

Comissão, 1 (um) cargo na classe de Diretor I, Código DS-01, Símbolo V-58, e 2 (dois) 

cargos na classe de Assistente Administrativo, Código EX-06, Símbolo V-35, ambos de 

recrutamento amplo.

Art. 3º – Para ocorrer às despesas resultantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir crédito especial de até Cr$ 40.000.000 (quarenta milhões de cruzeiros), podendo, 

para tanto, anular, total ou parcialmente, dotações do Orçamento do Estado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

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 30 de maio de 1985.

HÉLIO CARVALHO GARCIA – Governador do Estado

LEI Nº 8.609, DE 1984

Origem: 

- Projeto de Lei nº 655/1984, de autoria do Governador Tancredo Neves.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 7.456, de 27/12/78.

LEI Nº 8.609, DE 20 DE JULHO DE 1984

Cria Centro Regional de Saúde com sede no Município 

de Passos, 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. 1º – Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Saúde, 

subordinado diretamente à Superintendência de Saúde, um Centro Regional de Saúde, 

com sede no Município de Passos.

Parágrafo único – A área de jurisdição do Centro Regional de Saúde criado neste artigo 

será estabelecida em decreto.

Art. 2º – Ficam criados, no Anexo I do Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974, no 

Quadro Específico de Provimento em Comissão, 1 (um) cargo na classe de Diretor I, Código 
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DS-01, Símbolo V-58, e 2 (dois) cargos na classe de Assistente Administrativo, Código EX-

06, Símbolo V-35, ambos de recrutamento amplo.

Art. 3º – As despesas resultantes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 

próprias da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

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 20 de julho de 1984.

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 8.405, DE 1983

Origem: 

- Projeto de Lei nº 170/1983, de autoria do Governador Tancredo Neves.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 7.456, de 27/12/78.

LEI Nº 8.405, DE 6 DE JULHO DE 1983

Cria Centro Regional de Saúde, com sede no 

Município de Alfenas, 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. 1º – Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Saúde, 

subordinado diretamente à Superintendência de Saúde, um Centro Regional de Saúde, 

com sede no Município de Alfenas.

Parágrafo único  – A área de jurisdição do Centro Regional de Saúde criado neste artigo 

será estabelecida em decreto.

Art. 2º – Ficam criados no Anexo I do Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974, no 

Quadro Específico de Provimento em Comissão, 1 (um) cargo na classe de Diretor I, Código 

DS-01, Símbolo V-58, e 2 (dois) cargos na classe de Assistente Administrativo, Código EX-

06, Símbolo V-35, ambos de recrutamento amplo.
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Art. 3º – Para ocorrer às despesas resultantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir crédito especial de até Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), podendo, 

para tanto, anular total ou parcialmente, dotações do orçamento do Estado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

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 6 de julho de 1983.

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES  – Governador do Estado

LEI Nº 8.403, DE 1983

Origem: 

- Projeto de Lei nº 173/1983, de autoria do Governador Tancredo Neves.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 7.456, de 27/12/78.

LEI Nº 8.403, DE 6 DE JULHO DE 1983

Cria Centro Regional de Saúde, com sede no Município 

de São João del-Rei, 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. 1º – Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Saúde, 

subordinado diretamente à Superintendência de Saúde, um Centro Regional de Saúde, 

com sede no Município de São João del-Rei.

Parágrafo único  – A área de jurisdição do Centro Regional de Saúde criado neste artigo 

será estabelecida em decreto.

Art. 2º – Ficam criados no Anexo I do Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974, no 

Quadro Específico de Provimento em Comissão, 1 (um) cargo na classe de Diretor I, Código 

DS-01, Símbolo V-58, e 2 (dois) cargos na classe de Assistente Administrativo, Código EX-

06, Símbolo V-35, ambos de recrutamento amplo.
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Art. 3º – Para ocorrer às despesas resultantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir crédito especial de até Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), podendo, 

para tanto, anular total ou parcialmente, dotações do orçamento do Estado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

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 6 de julho de 1983.

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – Governador do Estado

LEI Nº 8.195, DE 1982

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.777/1982, de autoria do Governador Francelino Pereira.

Nota:

- Vide nota da Lei nº 7.456, de 27/12/78.

LEI Nº 8.195, DE 13 DE MAIO DE 1982

Cria Centro Regional de Saúde, com sede no 

Município de Pedra Azul 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. 1º – Fica criado na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Saúde, subordinado 

diretamente à Superintendência de Saúde, um Centro Regional de Saúde com sede no 

Município de Pedra Azul.

Parágrafo único – A área da jurisdição do órgão previsto neste artigo será estabelecida 

em decreto.

Art. 2º – Ficam criados no Anexo I do Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974, no 

Quadro Específico de Provimento em Comissão, 1 (um) cargo na classe de Diretor I, código 

DS-01, símbolo V-58, e 2 (dois) cargos na classe de Assistente Administrativo, código EX-

06, símbolo V-35.
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Art. 3º – Para ocorrer às despesas resultantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir crédito especial de até Cr$ 58.162.000,00 (cinquenta e oito milhões, cento e 

sessenta e dois mil cruzeiros), podendo, para tanto, anular, total ou parcialmente, dotações 

do orçamento do Estado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

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 13 de maio de 1982.

FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS – Governador do Estado

LEI Nº 7.622, DE 1979

Origem: 

- Projeto de Lei nº 101/1979, de autoria do Deputado Gomes Moreira.

Nota:

- A Lei nº 12.903, de 23/6/98, que define medidas para combater o tabagismo no 
Estado e proíbe o uso de cigarro e similares nos locais que menciona, foi alterada 
recentemente pela da Lei nº 18.552, de 4/12/2009. A Lei Federal nº 9.294, de 
15/7/96, dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos 
e foi regulamentada por meio do Decreto Federal nº 2.018, de 1º/10/96.

LEI Nº 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. 1º – Fica proibido fumar nos coletivos intermunicipais.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 10.196, de 27/1/90.)

(Vide Lei nº 9.731, de 9/12/88.)

(Vide Lei nº 10.478, de 8/7/91.)

(Vide Lei nº 12.903, de 23/6/98.)

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à execução desta lei.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 1979.

DEPUTADO JOÃO NAVARRO – Presidente da ALMG

LEI Nº 7.456, DE 1978

Origem: 

- Projeto de Lei nº 2.024/1978, de autoria do Governador Levindo Ozanam Coelho.

Nota:

- No período anterior à Constituição Federal de 1988, que instituiu o SUS, os 
Estados executavam grande parte das ações e serviços de saúde. Instituído o 
SUS, a Lei Federal nº 8.080, de 1990, estabelece que são diretrizes do sistema 
a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera 
de governo (art. 7º, IX), com ênfase na descentralização dos serviços para os 
Municípios, e com a regionalização e a hierarquização da rede de serviços. Em 
1996, foi publicada a Norma Operacional Básica – NOB/96 –, que tinha como um 
de seus objetivos a promoção e a consolidação do pleno exercício, por parte do 
poder público municipal, da função de gestor e executor da atenção à saúde de 
seus habitantes e a respectiva redefinição das responsabilidades dos Estados e da 
União. Com o processo de “municipalização da saúde”, a edição de leis estaduais 
criando centros de saúde nos Municípios deixou de ocorrer.

LEI Nº 7.456, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1978

Cria Centro Regional de Saúde, com sede no 

Município de Ubá, 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. 1º – Fica criado, como órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado da 

Saúde, um Centro Regional de Saúde, com sede no Município de Ubá.

Parágrafo único – A área de jurisdição do órgão previsto neste artigo será estabelecida 

em ato próprio do Executivo.

Art. 2º – Para atender ao disposto nesta lei, ficam criados no Anexo I do Decreto nº 

16.409, de 10 de julho de 1974, no Quadro Específico de Provimento em Comissão, 1 (um) 

cargo na classe de Diretor I (DS-01) e 2 (dois) cargos na classe de Assistente-Administrativo 

(EX-06).
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Art. 3º – Para atender às despesas resultantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir crédito especial, até o valor de Cr$ 41.112,00 (quarenta e um mil cento e doze cruzeiros), 

podendo, para isso, anular, total ou parcialmente, dotações do orçamento do Estado.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

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 27 de dezembro de 1978.

LEVINDO OZANAM COELHO – Governador do Estado

LEI Nº 7.302, DE 1978

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.550/1978, de autoria do Deputado Gerardo Renault.

Nota:

- Para o controle da poluição sonora, o Estado, os Municípios e os órgãos ambientais 
e de trânsito valem-se de normas técnicas editadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT – e pelo Instituto Brasileiro de Normatização e Metrologia 
– Inmetro –, as quais definem os níveis de ruído que caracterizam poluição. Como 
normas técnicas, esses instrumentos são periodicamente atualizados de acordo 
com a evolução tecnológica.

LEI Nº 7.302, DE 21 DE JULHO DE 1978

Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no 

Estado de Minas Gerais. 

(Vide inciso IX do art. 5º da Lei nº 7.772, de 8/9/80.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I

Das Obrigações

Art. 1º – Constitui infração, a ser punida na forma desta lei, a produção de ruído, como 

tal entendido o som puro ou mistura de sons com dois ou mais tons, capaz de prejudicar 

a saúde, a segurança ou o sossego públicos. 
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Art. 2º – Para os efeitos desta lei, consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança ou 

ao sossego públicos quaisquer ruídos que 

I – atinjam, no ambiente exterior do recinto em que têm origem, nível de som superior 

a 10 (dez) decibéis – dB(A) acima do ruído de fundo existente no local, sem tráfego; 

II – independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior do recinto 

em que têm origem, nível sonoro superior a 70 (setenta) decibéis  – dB(A), durante o dia, e 

60 (sessenta) decibéis – dB(A), durante a noite, explicitado o horário noturno como aquele 

compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas e as 6 (seis) horas, se outro não estiver 

estabelecido na legislação municipal pertinente. 

§ 1º – Para os efeitos desta lei, as medições deverão ser efetuadas com aparelho 

medidor de nível de som que atenda às recomendações da EB 386/74, da ABNT, ou das 

que lhe sucederem. 

§ 2º – Para a medição e avaliação dos níveis de ruído previstos nesta lei, deverão ser 

obedecidas as orientações contidas na NBR-7731, da ABNT, ou nas que lhe sucederem. 

§ 3º – Todos os níveis de som são referidos à curva de Ponderação (A) dos aparelhos 

medidores. 

§ 4º – Para a medição dos níveis de som considerados nesta lei, o aparelho medidor 

de nível de som conectado à resposta lenta deverá estar com o microfone afastado, no 

mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa do imóvel que contém a 

fonte de ruído e à altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) do solo. 

§ 5º – O microfone do aparelho medidor de nível de som deverá estar sempre afastado, 

no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de quaisquer obstáculos, bem como 

guarnecido com tela de vento. 

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 10.100, de 17/1/90.) 

Art. 3º – São expressamente proibidos, independentemente de medição de nível 

sonoro, os ruídos: 

I – produzidos por veículos com o equipamento de descarga aberto ou silencioso 

adulterado ou defeituoso;

II – produzidos por veículos sonoros, aparelhos ou instrumentos de qualquer natureza 

utilizados em pregões, anúncios ou propagandas, nas vias públicas, nos domingos e feriados, 

de 0 (zero) a 24 (vinte e quatro) horas, e, nos dias úteis, das 20 (vinte) às 9 (nove) horas e 

das 11 (onze) às 14 (quatorze) horas, na forma estabelecida em regulamento.

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 12.627, de 6/10/97.) 

III – produzidos por buzinas, ou por pregões, anúncios ou propagandas, à viva voz, nas 

vias públicas, em local considerado pela autoridade competente como “zona de silêncio”; 

IV – produzidos em edifícios de apartamentos, vilas e conjuntos residenciais ou 

comerciais, por animais, instrumentos musicais, aparelhos receptores de rádio ou televisão, 

reprodutores de sons, ou, ainda, de viva voz, de modo a incomodar a vizinhança, provocando 

o desassossego, a intranquilidade ou o desconforto; 

V – provenientes de instalações mecânicas, bandas ou conjuntos musicais, e de aparelhos ou 

instrumentos produtores ou amplificadores de som ou ruído quando produzidos em vias públicas; 
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VI – provocados por bombas, morteiros, foguetes, rojões, fogos de estampido e similares; 

VII – provocados por ensaio ou exibição de escolas-de-samba ou quaisquer outras 

entidades similares, no período compreendido entre 0 (zero) hora e 7 (sete) horas, salvo aos 

domingos, nos dias feriados e nos 30 (trinta) dias que antecedem o tríduo carnavalesco, 

quando o horário será livre. 

§ 1º – O cadastramento dos interessados na veiculação das mensagens a que se refere o 

inciso II deste artigo, bem como o controle e a fiscalização do cumprimento das disposições 

nele contidas poderão ser disciplinados pelos Municípios. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.627, de 6/10/97.) 

§ 2º – A proibição prevista no inciso II deste artigo, não se aplica aos Municípios onde 

inexistir emissora de rádio, observado o horário compreendido nos períodos de 8 (oito) às 

11 (onze) horas e 13 (treze) às 20 (vinte) horas. 

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 7.604, de 10/12/79.) 

(Parágrafo renumerado pelo art. 2º da Lei nº 12.627, de 6/10/97.) 

CAPÍTULO II

Das Permissões

Art. 4º – São permitidos, observado o disposto no artigo 2º desta lei, os ruídos que 

provenham: 

I – de sinos de igrejas ou templos e de instrumentos litúrgicos utilizados no exercício 

de culto ou cerimônia religiosa, celebrado no recinto da sede e associação religiosa, no 

período das 7 (sete) às 22 (vinte e duas) horas, exceto aos sábados e na véspera de dias 

feriados ou de datas religiosas de expressão popular, quando então será livre o horário; 

II – de bandas de música nas praças e nos jardins públicos e em desfiles oficiais ou 

religiosos; 

III – de sirenes ou aparelhos semelhantes usados para assinalar o início e o fim de jornada 

de trabalho, desde que funcionem apenas nas zonas apropriadas, como tais reconhecidas 

pela autoridade competente e pelo tempo estritamente necessário; 

IV – de sirenes ou aparelhos semelhantes, quando usadas por batedores oficiais, 

em ambulâncias, veículos de serviços urgentes, ou quando empregados para alarme e 

advertência, limitado o uso ao tempo estritamente necessário; 

V – de alto-falantes em praças públicas ou em outros locais permitidos pelas autoridades, 

durante o tríduo carnavalesco e nos 15 (quinze) dias que o antecedem, desde que destinados 

exclusivamente a divulgar músicas carnavalescas, sem propaganda comercial; 

VI – de explosivos empregados em pedreiras, rochas e demolições, no período 

compreendido entre 7 (sete) e 12 (doze) horas; 

VII – de máquinas e equipamentos utilizados em construção, demolições e obras em 

geral, no período compreendido entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas; 

VIII – de máquinas e equipamentos necessários à preparação ou conservação de 

logradouros públicos, no período compreendido entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) 

horas; 
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IX – de alto-falantes utilizados para propaganda eleitoral durante a época própria, 

determinada pela Justiça Eleitoral, e no período compreendido entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) 

horas.

Parágrafo único – A limitação a que se referem os itens VI, VII e VIII deste artigo não se 

aplica quando a obra for executada em zona não residencial ou em logradouro público, 

nos quais o movimento intenso de veículos ou de pedestres, durante o dia, recomende a 

sua realização à noite.

CAPÍTULO III
Das penalidades e da sua aplicação

Art. 5º – Salvo quando se tratar de infração a ser punida de acordo com lei federal, o 

descumprimento de qualquer dos dispositivos desta lei sujeita o infrator às penalidades 

que forem fixadas em regulamento. 

Art. 6º – Na ocorrência de repetidas reincidências, poderá a autoridade competente 

determinar a apreensão ou a interdição da fonte produtora do ruído. 

Art. 7º – Tratando-se de estabelecimento comercial ou industrial, a respectiva licença 

para localização ou funcionamento poderá ser cassada, se as penalidades referidas nos 

artigos 5º e 6º desta lei se revelarem inócuas para fazer cessar o ruído. 

Art. 8º – As sanções indicadas nos artigos anteriores não exoneram o infrator das 

responsabilidades civis e criminais a que fique sujeito. 

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais

Art. 9º – Cabe a qualquer pessoa que considerar seu sossego perturbado por sons ou 

ruídos não permitidos nesta lei comunicar ao órgão competente a ocorrência, para que 

sejam tomadas as providências. 

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário. 

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 21 de julho de 1978. 

LEVINDO OZANAM COELHO – Governador do Estado 
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LEI Nº 6.880, DE 1976

Origem: 

- Projeto de Lei nº 370/1975, de autoria do Deputado Haroldo Lopes da Costa.

LEI Nº 6.880, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre serviço de prevenção a acidentes e 

salvamento em clubes esportivos no Estado.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou a seguinte Lei:

Art. 1º – Os clubes esportivos existentes no Estado, onde houver prática de natação e 

cujo número de associados for superior a 1.000 (um mil), manterão, em caráter permanente, 

serviço de prevenção a acidentes e de salvamento.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 1976.

DEPUTADO JOÃO FERRAZ – Presidente da ALMG

LEI Nº 6.763, de 1975

Origem: 

- Projeto de Lei nº 280/1975, de autoria do Governador Antônio Aureliano Chaves 
de Mendonça.

LEI Nº6.763, de 26 DEZEMBRO DE 1975

Consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Disposição Preliminar

Art. 1º – Esta lei consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
.......................................................................................................................
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Art. 12 – As alíquotas do imposto, nas operações relativas à circulação de mercadorias 

e nas prestações de serviços, são:

I – nas operações e prestações internas:

.......................................................................................................................

b) 12% (doze por cento), na prestação de serviço discriminada no item b.4 e nas 

operações com as seguintes mercadorias:

(Alínea com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 12.730, de 30/12/97.)

.......................................................................................................................

b.5 – medicamentos, observada a relação de produtos, bem como os prazos, a forma, 

as condições e a disciplina de controle estabelecidos em regulamento.

(Subalínea com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.081, de 5/12/2001.)

.......................................................................................................................

Art. 90 – A Taxa de Expediente incide sobre:

I – atividades especiais dos organismos do Estado, no sentido de licenciamento e controle 

de ações que interessem à coletividade;

(Vide art. 5º da Lei nº 15.012, de 15/1/2004.)

II – atividades praticadas por pessoas físicas ou jurídicas, controladas por repartições 

ou autoridades estaduais, visando à preservação da saúde, higiene, ordem, costumes, 

tranquilidade pública e da garantia oferecida ao direito de propriedade.

.......................................................................................................................

§ 3º – Para o efeito de cobrança da taxa prevista no subitem 3.1 da Tabela “A” anexa a 

esta lei, na hipótese de o estabelecimento exercer mais de uma atividade, será considerada 

aquela de maior risco epidemiológico.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 13.430, de 28/12/99.)

§ 4º – Fica vinculada à Secretaria de Estado de Saúde a receita proveniente da 

arrecadação das taxas previstas nos itens 3 e 4 da Tabela A anexa a esta lei.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 13.430, de 28/12/99.)

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.938, de 29/12/2003.)

§ 5º – Considera-se, para os fins desta lei, como de maior risco epidemiológico o 

produto ou serviço que tenha maior probabilidade de gerar efeito adverso à saúde, definido 

conforme critérios técnicos de classificação adotados pela Secretaria de Estado da Saúde, 

nos termos do regulamento.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 13.430, de 28/12/99.)

§ 6º – Considera-se, para os fins desta lei, como de menor risco epidemiológico o 

produto ou serviço que tenha menor probabilidade de gerar efeito adverso à saúde, definido 

conforme critérios técnicos de classificação adotados pela Secretaria de Estado da Saúde, 

nos termos do regulamento.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 13.430, de 28/12/99.)

.......................................................................................................................

Art. 234 – Esta lei entra em vigor no dia 30 de dezembro de 1975.

(Artigo renumerado pelo art. 37 da Lei nº 12.999, de 31/7/98.)
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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 26 de dezembro de 1975.

ANTÔNIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA – Governador do Estado

LEI Nº 6.084, DE 1973

Origem: 

- Projeto de Lei nº 684/1973, de autoria do Governador Rondon Pacheco.

LEI Nº 6.084, DE 15 DE MAIO DE 1973

Dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais – Copasa-MG.

(Ementa com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 17.945, de 22/12/2008.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – À Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG –, sociedade sob 

controle acionário do Estado, constituída nos termos da Lei nº 2.842, de 5 de julho de 1963, 

compete planejar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de saneamento básico.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, considera-se saneamento básico o conjunto 

de serviços, infra-estrutura e instalações operacionais de:

I – abastecimento de água potável, constituído pelas atividades necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 

respectivos instrumentos de medição;

II – esgotamento sanitário, constituído pelas atividades de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente;

III – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 

da varrição e da limpeza de logradouros e vias públicas.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 17.945, de 22/12/2008.)

(Vide art. 13 da Lei nº 10.624, de 16/1/92.)

Art. 2º – A Copasa-MG reger-se-á por seus estatutos, por esta lei e pelas disposições 

relativas às sociedades por ações, incumbindo-lhe, de modo especial:

(“Caput” com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.663, de 18/7/2000.)
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I – planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de 

saneamento básico, nos termos do parágrafo único do art. 1º desta lei;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.663, de 18/7/2000.)

II – promover investigações, pesquisas, levantamentos e estudos econômico-financeiros 

relacionados com projetos de serviços de água e esgotos sanitários;

III – exercer atividades de aperfeiçoamento da administração, da operação e da 

manutenção de seus serviços, inclusive a prestação de serviços de assessoria, consultoria 

e assistência técnica a Município, a entidade ou a empresa pública ou privada, no âmbito 

do saneamento básico;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.663, de 18/7/2000.)

IV – fixar e rever, em consonância com a política tarifária e as cláusulas contratuais, 

as tarifas dos serviços prestados aos usuários, tendo em vista a justa remuneração 

dos investimentos efetuados, o acobertamento do custo operacional da empresa e o 

melhoramento e a expansão dos serviços, de forma a assegurar o equilíbrio econômico e 

financeiro das concessões;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.663, de 18/7/2000.)

V – arrecadar as importâncias devidas pela prestação de serviços;

VI – implementar a política de saneamento básico formulada pelos órgãos 

governamentais competentes.

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 13.663, de 18/7/2000.)

Art. 3º – Para o cumprimento de suas finalidades institucionais, poderá a Copasa-MG:

I – contrair empréstimo ou financiamento com instituição financeira ou agência de 

fomento, nacional ou internacional, obrigando-se a contrapartida, se for o caso;

II – propor desapropriações;

III – promover encampação de serviços;

IV – receber doações e subvenções;

V – atuar no Brasil e no exterior;

VI – firmar convênio e formar consórcio ou qualquer outra forma de parceria com 

pessoas de direito público ou privado;

VII –  celebrar contratos, inclusive de programa, de concessão e de permissão de serviço público;

VIII – subcontratar parte de suas atividades, observado o disposto no art. 72 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no § 1º do art. 25 da Lei Federal nº 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995; e

IX – contratar empresa prestadora de serviço ou executora de obras que não tenha 

como objeto social a prestação de serviços de saneamento básico.

Parágrafo único – Para a realização de atividades de seu objeto  social, fica a Copasa- 

MG autorizada a participar, majoritariamente ou minoritariamente, de sociedades que 

tenham objetivos sociais relacionados com a prestação de serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 17.945, de 22/12/2008.)

Art. 4º – O Estado participará do capital social da Copasa com maioria de ações com 

direito a voto, não podendo transferir o controle  acionário da empresa sem autorização 

expressa  da Assembleia Legislativa.
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(Termo “Comag” alterado para “Copasa” pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

17.945, de 22/12/2008.)

§ 1º – (Revogado pelo art. 6º da Lei nº 12.762, de 14/1/98.)

Dispositivo revogado:

“§ 1º – Fica autorizada a alienação de ações da Comag pelo Estado à União, a entidades 

por esta controladas e a outras pessoas físicas ou jurídicas, resguardando o controle acionário 

pelo Estado, na forma deste artigo.”

§ 2º – (Revogado pelo art. 6º da Lei nº 12.762, de 14/1/98.)

Dispositivo revogado:

“§ 2º – O produto da alienação referida no parágrafo anterior será obrigatoriamente 

reinvertido pelo Estado na construção de sistemas de água e esgotos sanitários através 

da Comag.”

§ 3º – Fica o Estado autorizado a participar de futuros aumentos  de capital da Copasa, 

independente de autorização legislativa, com os seguintes recursos:

(Termo “Comag” alterado para “Copasa” pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

17.945, de 22/12/2008.)

I – os dividendos que o Estado vier a auferir das ações de sua propriedade no capital da Comag;

II – as contribuições e auxílios que receber para os serviços de água e esgotos sanitários, 

sejam em bens ou em dinheiro;

III – quaisquer outros recursos previstos em lei.

(Vide Lei nº 12.762, de 14/1/98.)

Art. 5º – Fica o Estado autorizado, ainda para efeito de subscrição de ações de futuros 

aumentos de capital da Copasa, a ceder a esta empresa bens móveis ou imóveis do seu 

patrimônio, mediante prévia avaliação, desde que integrantes de instalações destinadas 

à captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água ou recolhimento, 

tratamento e lançamento de esgotos sanitários.

(Termo “Comag” alterado para “Copasa” pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

17.945, de 22/12/2008.)

Art. 6º – (Revogado pelo art. 6º da Lei nº 12.762, de 14/1/98.)

Dispositivo revogado:

“Art. 6º – Será assegurado às ações subscritas ou adquiridas por particulares o dividendo 

mínimo de 6% (seis por cento) ao ano.

Parágrafo único – Quando os dividendos apurados forem inferiores ao limite previsto neste 

artigo, o Estado assegurará a sua complementação em favor dos subscritores particulares.”

Art. 7º – A administração da Companhia será exercida por uma diretoria constituída 

de 5 (cinco) membros, sendo um deles o Presidente.

(“Caput “com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.739, de 9/12/88.)

§ 1º – Para o preenchimento dos cargos da Diretoria, o representante do Estado de 

Minas Gerais indicará à Assembléia Geral de acionistas da Copasa técnicos brasileiros de 

notória experiência em serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário.
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(Termo “Comag” alterado para “Copasa” pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

17.945, de 22/12/2008.)

§ 2º – As atribuições e o funcionamento da Diretoria serão definidos nos Estatutos e 

no Regulamento da Empresa.

Art. 8º – Sem prejuízo das atribuições do Conselho Fiscal, a Copasa será assistida por 

auditores externos independentes.

(Termo “Comag” alterado para “Copasa” pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

17.945, de 22/12/2008.)

Art. 9º – A Copasa deverá publicar, anualmente, além dos documentos a que está 

obrigada por lei, relatórios circunstanciados de suas atividades.

(Termo “Comag” alterado para “Copasa” pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

17.945, de 22/12/2008.)

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a garantia do Estado em 

empréstimos e financiamentos à Copasa.

(Termo “Comag” alterado para “Copasa” pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

17.945, de 22/12/2008.)

Art. 11 – (Revogado pelo inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.944, de 20/9/89.)

Dispositivo revogado:

“Art. 11 – Fica concedida à Comag isenção de todos os tributos estaduais durante o 

prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data da publicação desta lei.”

Art. 12 – O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar de sua publicação e por via da Assembleia Geral de acionistas da Copasa 

promoverá a reestruturação da sociedade, de modo a dimensioná-la para a realização da 

Política Estadual de Saneamento.

(Termo “Comag” alterado para “Copasa” pelo parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

17.945, de 22/12/2008.)

Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nºs  2.842, de 

5 de julho de 1963 e 3.306, de 16 de dezembro de 1964, e demais disposições em contrário.

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 16 de maio de 1973.

RONDON PACHECO – Governador do Estado
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LEI Nº 2.742, DE 1962

Origem: 

- Projeto de Lei nº 3.495/1962, de autoria do Deputado Mário Hugo Ladeira.

LEI Nº 2.742, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1962

Dá a denominação de “Manoel de Abreu” ao 

Dispensário Anti-tuberculose Modelo, da Secretaria 

de Saúde e Assistência.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – O Dispensário Anti-tuberculose Modelo, repartição do Departamento de 

Tuberculose da Secretaria de Saúde e Assistência, passa a denominar-se “Manoel de Abreu”.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

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 27 de dezembro de 1962.

JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO – Governador do Estado

LEI Nº 2.654, DE 1962

Origem: 

- Projeto de Lei nº 1.682/1961, de autoria do Deputado Hilo Andrade.

LEI Nº 2.654, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1962

Autoriza o Governo do Estado a construir um prédio 

destinado ao Posto de Saúde, da cidade de Açucena.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a construir um prédio 

destinado ao Posto de Saúde, da cidade de Açucena.
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Art. 2º – Para atender as despesas decorrentes desta lei, fica o Executivo autorizado a 

efetuar as operações de crédito necessárias.

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de 1962.

DEPUTADO PIO SOARES CANEDO – Presidente da ALMG

LEI Nº 2.126, DE 1960

Origem:

- Projeto de Lei nº 36/1959, de autoria do Deputado Gomes Moreira.

Nota: 

- A Resolução nº 357, de 17/3/2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
Conama – e a Deliberação Normativa Conjunta do Conselho Estadual de Política 
Ambiental – Copam – e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH–MG – 
nº 01, de 5/5/2008, dispõem sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelecem as condições e 

padrões de lançamento de efluentes.

LEI Nº 2.126, de 20 DE JANEIRO DE 1960

Estabelece normas para o lançamento de esgotos e 

resíduos industriais nos cursos de águas.

(Vide Lei nº 14.129, de 19/12/2001.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica proibido, a partir da data da publicação desta lei, em todo o território do 

Estado de Minas Gerais, lançar nos cursos de água – córregos, ribeirões, rios, lagos, lagoas e 

canais, por meio de canalização direta ou indireta, de derivação ou de depósito em local que 

possa ser arrastado pelas águas pluviais ou pelas enchentes, sem tratamento prévio e instalações 

adequadas, qualquer resíduo industrial em estado sólido, líquido ou gasoso, e qualquer tipo 

de esgoto sanitário proveniente de centro urbano ou de grupamento de população.

Art. 2º – Após o tratamento, os resíduos industriais ou esgotos sanitários podem ser 

lançados nos cursos de águas, desde que apresentem as seguintes características, verificadas 

mediante testes e provas de laboratório:
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a) oxigênio dissolvido – igual ao do curso de água;

b) demanda bioquímica de oxigênio – igual à do curso de água;

c) sais minerais dissolvidos em suspensão, ou precipitados, nas mesmas condições e 

proporções em quem os contiver o curso de água, “in natura”.

Art. 3º – Os infratores desta lei incorrerão na multa de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil 

cruzeiros) e, no caso de reincidência, na proibição de funcionamento do estabelecimento 

até que sejam feitas as instalações de tratamento necessárias.

Art. 4º – As Prefeituras Municipais, cujas sedes contem mais de 10.000 habitantes, 

terão o prazo de um ano, a contar da data da publicação da presente lei, para providenciar 

o tratamento de esgotos sanitários provenientes do centro urbano.

Parágrafo único. Os grupamentos de população inferior a 10.000 habitantes terão o 

prazo de dois anos para satisfazer as exigências desta lei.

Art. 5º – Os estabelecimentos industriais existentes no Estado e atualmente em 

funcionamento terão o prazo de um ano, a contar da data da publicação da presente lei, 

para providenciar a instalação de estações de tratamento de resíduos industriais.

Parágrafo único – Incorrerão nas penalidades previstas no artigo 3º desta lei os 

estabelecimentos que não atenderem ao disposto neste artigo.

Art. 6º – A fiscalização do cumprimento das disposições desta lei caberá:

a) aos sanitaristas da Secretaria de Saúde e Assistência;

b) à Secretaria de Viação e Obras Públicas, através de todos os seus órgãos;

c) à Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, especialmente através 

da Divisão de Caça e Pesca.

Art. 7º – As Prefeituras Municipais deverão cooperar com as autoridades encarregadas 

de fazer cumprir esta lei, denunciando os infratores aos órgãos estaduais competentes.

Art. 8º – A partir da data desta lei, as novas indústrias ou quaisquer entidades públicas 

ou privadas, interessadas no lançamento de resíduos industriais ou esgotos sanitários 

nos cursos de água, só poderão fazê-lo mediante prévia autorização do Poder Executivo 

Estadual, uma vez satisfeitas as exigências ora estabelecidas.

Art. 9º – Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei 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 20 de janeiro de 1960.

JOSÉ FRANCISCO BIAS FORTES – Governador do Estado



463

!"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!" SAÚDE PÚBLICA !"!"!"!"!"!"!"!"  !"!"!"!"!"!"!"!"

LEI Nº 2.027, DE 1959

Origem:

- Projeto de Lei nº 35/1959, de autoria do Deputado Gomes Moreira.

Nota: 

- A matéria atualmente é regulamentada pela Portaria nº 518, de 25/3/2004, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece os procedimentos e 
responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da qualidade da água para 
consumo humano e seu padrão de potabilidade.

LEI Nº 2.027 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1959

Estabelece normas de padronização das condições de 

potabilidades das águas para alimentação.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º – As águas potáveis de fonte destinada ao consumo público deverão apresentar 

as seguintes características: 

I – aspecto – límpido; 

II – odor – nenhum; 

III – turbidez – até cinco; 

IV – resíduo seco – até 500 miligramas por litro; 

V – PN – entre 4 e 10; 

VI – alcalinidade de hidróxido – zero; 

VII – alcalinidade de carbonatos – até 120 miligramas por litro em CaCO3 (carbonato de 

cálcio); 

VIII – dureza total – 300 miligramas por litro CaCO3; 

IX – oxigênio consumido – até 2,0 miligramas por litro em CaCO3; 

X – nitrogênio amoniacal – até 0,05 mlg. litro em nitrogênio; 

XI – nitrogênio albuminóide – até 0,09 mg. Litro em nitrogênio; 

XII – nitrogênio nitroso – ausente. Sua presença eventual poderá ser tolerada em fase 

de exames bacteriológicos satisfatórios; 

XIII – ferro – até 0,3 miligramas litro em ferro; 

XIV – cloretos – até 50 miligramas litros em cloro e ausência de germes do grupo 

coliforme em 100 mililitros de amostras examinadas. 

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, na água de abastecimento público purificadas, inclusive 

de poços em geral, deverão apresentar as seguintes características: 

I – aspecto – límpido; 

II – odor – nenhum; 

III – côr – até 30; 
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IV – resíduo seco – 500 mg. por litro; 

V – turbidez – até 10; 

VI – alcalinidade de hidróxidos – zero; 

VII – alcalinidade de carbonatos – até 120 miligramas por litro de CaCO3; 

VIII – alcalinidade em bicarbonatos – até 250 miligramas por litro em CaCO3; 

IX – dureza total – recomendável até 100 mg. por litro em CaCO3, tolerável até 200 

miligramas por litro no máximo; 

X – oxigênio consumido – até 3,5 mg. por litro em oxigênio; 

XI – nitrogênio amoniacal – até 0,08 mg. por litro em nitrogênio; 

XII – nitrogênio albuminóide – até 0,15 miligramas por litro em nitrogênio; 

XIII – nitrogênio nitroso – ausente. Sua presença eventual poderá ser tolerada em face 

de exames bacteriológicos satisfatórios; 

XIV – ferro – até 0,3 mg. por litro em ferro; 

XV – cloretos – até 0,3 mg. por litro em cloro. Não deverão conter germes do grupo 

coliforme em 5 porções de 10 mililitros, verificados em ensaio confirmatório. 

Art. 3º – As águas purificadas, para abastecimento público deverão apresentar as 

seguintes características: 

I – aspecto – límpido; 

II – odor – nenhum, ou cheiro de cloro levemente perceptível; 

III – côr – recomendável até 10; tolerável até 20, no máximo; 

IV – turbidez – recomendável até 2; tolerável até 5, no máximo; 

V – resíduo seco – até 500 miligramas por litro; 

VI – oxigênio consumido – 2,5 miligramas por litro, em oxigênio; 

VII – nitrogênio nítrico – até 10 mg. por litro, em nitrogênio; 

VIII – ferro – até 0,3 mg. por litro em ferro; 

IX – cloretos – até 250 mg. por litro, em cloro; 

X – sulfatos – até 250 mg. por litro, em anião sulfúrico; 

XI – cloro residual – até 0,3 miligramas p0r litro. Não deverão conter germes do grupo 

coliformes em cinco porções de 10 mililitros, verificados em ensaios confirmatórios. 

Art. 4º – As águas utilizadas no preparo de produtos destinados à alimentação, refrescos, 

xaropes, sorvetes, gelo e congêneres, deverão obedecer aos padrões estabelecidos no 

artigo anterior. 

Art. 5º – Em face dos requisitos indicados nos artigos anteriores, a conclusão do laudo 

de análise deverá ser: 

I  – água potável; ou 

II  – água não potável. 

Art. 6º – Os padrões para análise de potabilidade de águas deverão ser: 

I  – informações gerais: 

a) origem da água (manancial e local de colheita); 

b) nome do responsável pela colheita; 
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c) data e hora da colheita; 

d) temperatura ambiente; 

e) chuvas nas últimas 24 horas; 

f) aspectos; 

g) odor; 

h) cloro residual. 

II – resultados dos ensaios físicos e químicos; 

1 – 1) cor; 

1 – 2) turbidez; 

2 – 1) resíduo seco; 

2 – 2) perda por calcinação; 

2 – 3) resíduo fixo; 

3 – 1) PH; 

3 – 2) alcalinidade de hidróxidos; 

3 – 3) alcalinidade de carbonatos; 

3 – 4) alcalinidade de bicarbonatos; 

3 – 5) dureza de não carbonatos; 

3 – 6) dureza de carbonatos; 

3 – 7) dureza total; 

3 – 8) gás carbônico; 

4 – 1) oxigênio consumido; 

4 – 2) nitrogênio amoniacal; 

4 – 3) nitrogênio albuminóide; 

4 – 4) nitrogênio nitroso; 

4 – 5) nitrogênio nítrico; 

5 – 1) ferro; 

5 – 2) cloretos; 

6 – 1) eventuais; 

7  – 1) observações. 

III – resultados de exame bacteriológicos: 

I – contagem bacteriana em placas: 

a) Agar – 24 horas – 35ºC Número de germes por mililitros: Agar – 48 horas – 20ºC – 

Número de germes por mililitros; 

2 – pesquisa do grupo coliforme: Ensaio: positivo, confirmatório, completo: Porções 

semeadas em: mililitros; Tubos positivos; Número mais provável (N.M.P.) de coliforme por 

100 mililitros de amostra examinada. 

3 – Observações. 

IV – Conclusão. 

Art. 7º – Para a amostragem e análise de que trata esta lei, serão adotadas, até que se 

estabeleçam métodos nacionais, as normas técnicas da Associação Americana de Saúde 

Pública contidas em “Métodos Padronizados para Exames de Águas e Esgotos” (Stander 

Methods for the Examination of Water Cewgs and Industrial Water, 10º edição). 
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Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei 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 dezembro de 1959. 

JOSÉ FRANCISCO BIAS FORTES – Governador do Estado 

LEI Nº 1.085, DE 1954

LEI Nº 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.

(Vide parágrafo único do art. 18 da Lei nº 1.565, de 10/1/57.)

(Vide Lei nº 1.272, de 9/8/55.)

(Vide art. 3º da Lei nº 2.239, de 7/12/60.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – 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 pertençam a instituições 

particulares, sem finalidade lucrativa, existentes, e as que vierem a ser criadas.

Art. 2º – 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. 3º – A subvenção ordinária será concedida para auxiliar o custeio da assistência 

gratuita, prestada pelos estabelecimentos, para-hospitalares e assistenciais, a pessoas 

desprovidas de recursos.

§ 1º – 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 
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Assistência, através de seus órgãos competentes e dentro das normas a serem estabelecidas 

pelo Regulamento desta lei.

§ 2º – A subvenção ordinária será concedida tendo em vista a espécie de assistência 

proporcionada pelas instituições a serem subvencionadas.

§ 3º – Aos hospitais, que possuírem ou construírem pavilhões de isolamento para doenças 

contagiosas e mantiverem serviços especializados, poderá ser atribuída maior subvenção. 

Art. 4º – As instituições hospitalares e para-hospitalares e assistenciais, que tiverem ou 

vierem a receber a subvenção ordinária, de que trata esta lei, deverão internar e proporcionar 

a necessária assistência às pessoas, comprovadamente desprovidas de recursos, que lhes 

forem encaminhadas pelo Governo, por intermédio da Secretaria de Saúde e Assistência, 

dentro do limite de 10% do total de leitos destinados à assistência gratuita.

Art. 5º – 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 Secretaria de Viação e Obras 

Públicas, fará o estudo de plantas e projetos, para a remodelação, ampliação e consertos 

dos edifícios existentes, bem como para a construção de novos estabelecimentos.

Art. 6º – Com base no número, capacidade e espécie das obras inscritas, de 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. 7º – O Conselho Estadual de Saúde e Assistência, criado pela Lei nº 301, de 14 de 

dezembro de 1948, continuará como órgão consultivo da Secretaria de Saúde e Assistência, 

para os fins de aplicação desta lei.

§ 1º – 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.

§ 2º – O exercício de função de membro do Conselho Estadual de Saúde e Assistência 

não será remunerado, constituindo serviço público de natureza relevante.

Art. 8º – 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 de Saúde e Assistência terão, no mínimo, 

cinco, e, no máximo, dez membros cada um.
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Art. 9º – As instituições beneficiadas se obrigam às condições especificadas nesta lei 

e seu posterior 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 nº 301, 

de 14 de dezembro de 1948, e demais disposições em contrário.

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, Belo Horizonte, 30 de abril de 1954.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA – Governador do Estado

LEI Nº 956, DE 1953

LEI Nº 956, DE 29 DE JULHO DE 1953

Cria Hospital de Pênfigo na Capital.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Fica criado, no Departamento de Unidades Sanitárias no Serviço de Dermato-

venerologia, da Secretaria de Saúde e Assistência, um Hospital destinado ao tratamento 

de doenças de pênfigo.

Art. 2º – O Hospital de Pênfigo será localizado na Capital e disporá de acomodações 

para indigentes e pensionistas, podendo esta ter médicos assistentes estranhos ao quadro 

clínico do Hospital, contando que de notória competência na especialidade.

Art. 3º – O Hospital de Pênfigo será ainda um Centro de Estudos da doença e de ensino 

da especialidade, pelo que contará com laboratórios e instalações adequadas.

Parágrafo único  – Fica a Secretaria de Saúde e Assistência autorizada a assinar convênio 

com Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, para melhor execução, por 

intermédio da Clínica Dermatológica, dos objetivos previstos neste artigo.
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Art. 4º – Vetado.

Art. 5º – Vetado.

Art. 6º – Revogadas as disposições em contrário, 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, Belo Horizonte, 29 de julho de 1953.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA – Governador do Estado

LEI Nº 943, DE 1953

LEI Nº 943, DE 21 DE JULHO DE 1953

Institui o “Prêmio Carlos Chagas” para o melhor 

trabalho sobre doenças tropicais. 

(Vide art. 1º da Lei nº 1.541, de 3/1/57.) 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º – Com a denominação de Carlos Chagas, fica instituído um prêmio na importância 

de Cr$50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), a ser concedido anualmente pelo Governo ao 

melhor trabalho sobre doenças tropicais, de autoria de especialista residente no Estado. 

Art. 2º – O trabalho a que se refere o artigo anterior deverá ser original e constituir 

valiosa contribuição ao estudo de nossa nosologia regional. 

Art. 3º – O Secretário de Saúde e Assistência baixará, em portaria, as instruções 

necessárias ao cumprimento desta lei, inclusive no que se refere à inscrição dos trabalhos 

e à concessão do prêmio instituído no artigo primeiro. 

Art. 4º – Fica aberto à Secretaria de Saúde e Assistência o crédito especial de 

Cr$50.000,00, para a concessão do Prêmio Carlos Chagas, instituído nesta lei, podendo 

o Governo realizar, para isso, se necessário, operação de crédito. 

Art. 5º – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
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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, Belo Horizonte, 21 de julho de 1953. 

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA – Governador do Estado 
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