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DECRETO Nº 068/2022 

 

Cria a estrutura do sistema de julgamento de 
processo administrativo das autuações 
realizadas pelo Órgão de Vigilância Sanitária no 
Município de Itamarati de Minas e dá outras 
providências. 

 
HAMILTON DE MOURA FILHO, Prefeito Municipal de Itamarati de Minas, Estado de 
Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º - A Administração Municipal tem o dever de emitir decisão fundamentada e 
motivada no Processo Administrativo Sanitário - PAS. 

 
§ 1º - A motivação será clara e coerente com os fatos e fundamentos apresentados. 
 
§ 2º - Após reiteradas decisões sobre mesma matéria, poderá a autoridade julgadora 
reproduzi-la de maneira sintética, desde que não seja prejudicado o direito ou garantia 
do autuado. 

 
§ 3º - A existência de parecer normativo sobre a matéria objeto de julgamento 
vinculará a decisão a ser proferida. 

 
Art. 2º - Em caso de risco iminente, a Autoridade Sanitária Julgadora poderá 
motivadamente adotar providências acautelatórias sem a prévia manifestação do 
autuado. 

 
Seção I 

Decisão em Primeira Instância 
 

Art. 3º - Os Processos Administrativos Sanitários serão decididos, em primeira 
instância, pelo Coordenador de Vigilância Sanitária. 
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Art. 4º - A Decisão em Primeira Instância será redigida com simplicidade e clareza, e 
conterá: 
 
I - o relatório que mencionará resumidamente os elementos da infração apurada, os 
argumentos da peça de defesa e os elementos probatórios do processo; 

 
II - os fundamentos de fato e de direito da decisão; 

 
III - a indicação dos dispositivos legais aplicados; 

 
IV - a procedência ou improcedência do Auto de Infração, as penalidades aplicadas e o 
valor da pena de multa, quando for o caso; 

 
V - o prazo para interposição de recurso e para cumprimento das penas aplicadas em 
se tratando de decisão condenatória. 

 
Art. 5º - Quando a decisão julgar procedente o Auto de Infração, o autuado será 
notificado, na forma prevista no art. 105 do Código Sanitário Municipal a: 
 
I - pagar a pena de multa aplicada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação 
da decisão proferida, ou apresentar recurso para a Junta de Julgamento de 2ª 
Instância; 
 
II - cumprir imediatamente as outras penalidades aplicadas e as demais providências 
estipuladas na decisão. 
 
Art. 6º - Da Decisão de 1ª Instância não cabe pedido de reconsideração. 

 
Seção II 
Recurso 

  
Art. 7º - Da decisão em primeira instância cabe recurso envolvendo toda a matéria 
objeto do Processo Administrativo Sanitário - PAS. 
 
Art. 8º - Da decisão proferida pela autoridade competente em 1ª Instância caberá 
recurso à 2ª Instância, onde a autoridade responsável pelo julgamento é a Secretaria 
Municipal de Saúde. 
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§ 1º - O recurso deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
primeiro dia útil após a data de recebimento da notificação da decisão. 
 
§ 2º - Expirado o prazo previsto no parágrafo anterior, ocorrerá preclusão temporal de 
tal direito do autuado e a Decisão em 1ª Instância tornar-se-á definitiva. 
 
§ 3º - O recurso será apresentado em formulário próprio, datado e assinado pelo 
autuado, ou seu representante legal, e poderá vir acompanhado de todos os 
elementos que lhe servirem de suporte probatório. 
 
§ 4º - O recurso será dirigido à Secretária Municipal de Saúde. 
 
§ 5º - É vedado apresentar em um único formulário recursos referentes a mais de uma 
decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo autuado. 
 
Art. 9º - O recurso validamente interposto terá efeito suspensivo relativo ao 
pagamento da pena pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do 
cumprimento das demais obrigações. 
 
§ 1º - Havendo justo receio de prejuízo ou de difícil ou incerta reparação, decorrente 
da execução das demais penalidades aplicadas em 1ª Instância, a Autoridade Julgadora 
de 2ª instância poderá, a pedido do interessado, em decisão fundamentada, atribuir 
efeito suspensivo integral ao recurso. 
 
§ 2º - Optando por não reconhecer o efeito suspensivo integral, em decisão de 
primeira instancia, a Autoridade Julgadora de 2ª instância analisará, em caráter 
prioritário, a matéria do recurso. 
 
§ 3º - O interessado na concessão do efeito suspensivo previsto no § 2º deverá 
requerê-lo no próprio recurso, explicitando os motivos de fato e de direito que 
justifiquem a adoção da medida. 
 
Art. 10 - Recebido o recurso no setor competente do Departamento de Vigilância 
Sanitária, o mesmo será imediatamente encaminhado para entranhamento no 
Processo Administrativo Sanitário respectivo. 
 
Parágrafo único - Após entranhar o recurso ao PAS, a autoridade de segunda instância 
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efetuará a instrução e saneamento final e, sendo conhecido o recurso interposto, o 
encaminhará para Decisão. 
 
Art. 11 - O Processo Administrativo Sanitário não conhecerá o recurso quando 
interposto: 
 
I - fora do prazo legal; 
II - por quem não tenha legitimação; 
III - depois de exaurida a esfera administrativa. 

 
Parágrafo único - O sujeito passivo, seu represente ou procurador legalmente 

constituído, ou sócio-gerente são considerados pessoas legítimas a interpor recurso. 
 

Seção III 
Decisão em Segunda Instância 

 
Art. 12 - Os Processos Administrativos Sanitários serão decididos, em 2ª Instância, pela 
Secretária Municipal de Saúde. 

 
Art. 13 - A Decisão em 2ª Instância será redigida com simplicidade e clareza e conterá: 
 
I - o relatório que mencionará resumidamente os elementos da infração apurada, os 
argumentos da peça de recurso e os elementos probatórios do processo; 
 
II - os fundamentos de fato e de direito da decisão; 

III - a indicação dos dispositivos legais aplicados; 

IV - a procedência ou improcedência do Auto de Infração e consequente manutenção 
ou reforma, no todo ou em parte, da Decisão em 1ª Instância recorrida, as penalidades 
aplicadas e o valor da pena de multa, quando for o caso; 

V - o prazo para cumprimento das penalidades aplicadas em se tratando de decisão 
condenatória e o prazo e condições para possível interposição de recurso em 3ª 
Instância. 
 
Art. 14 - Quando a decisão julgar procedente o Auto de Infração, o autuado será 
notificado, na forma prevista no art. 105 do Código Sanitário Municipal: 
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I - pagar a pena de multa aplicada, no prazo de 30 (trinta) dias, quando for o caso; 
 
II - cumprir imediatamente as outras penalidades aplicadas e as demais providências 
estipuladas na decisão. 

 
Art. 15 - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso à autoridade superior no 
prazo de 15 (quinze) dias contados da data da notificação da decisão proferida. 
 
Parágrafo único - Aplica-se a este recurso os mesmos procedimentos adotados para o 
recurso em 2ª Instância. 

 

Registre. Publique-se. Cumpra-se. 

 
 

Itamarati de Minas/MG, 5 de setembro de 2022 

 

 
Hamilton de Moura Filho 

Prefeito Municipal 
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