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DECRETO Nº 321, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE VALIDADE DOS ALVARÁS 

SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO LAFAIETE. 

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, artigo 90, VI, e 

116, I da Lei Orgânica do Município e; 

 

CONSIDERANDO a Resolução SES/MG Nº 7.426, de 25 de fevereiro de 2021, que 

estabelece as regras do licenciamento sanitário e os prazos para respostas aos 

requerimentos de liberação de atividade econômica de que trata o Decreto Estadual 

Nº 48.036, de 10 de setembro de 2020 no âmbito da Vigilância Sanitária do Estado de 

Minas Gerais; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 279 de 30 de Dezembro de 2021, que 

prorroga o prazo de vigência do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto 

Nº 585, de 17 de Abril de 2020, prorrogado pelos Decretos nº 731, de 28 de dezembro 

de 2020 e 118, de 17 de junho de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade da Licença Sanitária para o regular exercício de 

atividades de saúde e de interesse à saúde no que tange ao fornecimento de produtos 

ou prestação de serviços suscetíveis ao controle sanitário; 

CONSIDERANDO ainda, que a preservação do funcionamento dos estabelecimentos 

que necessitam do alvará sanitário, é fundamental para manutenção da Economia 

Local; e 

CONSIDERANDO a imensa demanda de atividades a serem licenciadas, e a necessidade 

de vistoria in loco em algumas delas, 

DECRETA: 

 
Art. 1º - Ficam restabelecidas as inspeções sanitárias para emissão/renovação de 

alvará sanitário realizadas por autoridades sanitárias da Secretaria Municipal de Saúde 

nos estabelecimentos de saúde e nos estabelecimentos de serviço de interesse da 

saúde, a partir da publicação deste Decreto. 

Art. 2º - Nos estabelecimentos em que a inspeção sanitária ainda não tiver sido 

realizada, os Alvarás Sanitários emitidos nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, que 

possuem requerimento de renovação no Setor de Protocolo poderão ser considerados 
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prorrogados mediante Declaração emitida pelo Setor de Vigilância Sanitária com data 

limite de até 31/12/2022. 

Art. 3º - A inspeção sanitária para fins de renovação de alvará revoga a declaração 

emitida. 

Art. 4º - Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário deverão obedecer a todas 

as normas sanitárias relativas ao seu tipo de atividade e, em caso de descumprimento, 

poderá acarretar responsabilização dos infratores, nos termos da Lei Complementar nº 

83, de 04 de novembro de 2015. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este Decreto em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 17 de fevereiro de 2022. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Geral 

 

Marco Antônio Reis Carvalho 

Secretário Municipal de Saúde 

 


