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RESOLUÇÃO Nº 001/2018 

Dispõe sobre a regulamentação da Junta 

Municipal de Julgamento, para apreciação em 2º 

grau dos recursos interpostos contra as decisões 

prolatadas em instância inferior nos processos 

administrativo-sanitários e dá outras 

providências. 

 

O Secretário Municipal de Saúde, Gestor do Sistema Único de Saúde de São 

Lourenço-MG, no uso de suas atribuições legais, nos termos do § 3º do artigo 388 da 

Lei Complementar Municipal 11/2015, considerando: 

A necessidade de se normatizar a tramitação do processo administrativo 

sanitário instaurado no âmbito da Vigilância Sanitária Municipal; 

A necessidade de se criar uma Junta Municipal de Julgamento, 

regulamentando o disposto no artigo 388 da Lei Complementar Municipal 11/2015; 

A necessidade de se apreciar os recursos interpostos contra as decisões de 1º 

grau, prolatadas nos processos administrativo-sanitários; 

RESOLVE: 

Artigo 1º - A Junta Municipal de Julgamento terá por fim apreciar os 

recursos interpostos contra decisões de 1º grau, prolatadas nos processos 

administrativo-sanitários. 

Artigo 2º - A Junta Municipal de Julgamento será composta por no mínimo 

03 (três) fiscais sanitários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, e que não 

estejam impedidos de atuar no processo em questão. 

§1º - Aplicam-se, ao disposto no caput, as causas de impedimento e suspeição 

previstas no Código de Processo Civil. 
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§2º - A Junta será composta por meio de sorteio realizado pelo Gerente de 

Vigilância Sanitária, ou por quem lhe faça às vezes. 

§3º - Nos casos em que o número de fiscais sanitários, em exercício regular 

da função, for insuficiente para compor a Junta de Julgamento, caberá ao Diretor 

de Administração da Saúde ou cargo ou função equivalente nomear membro dentre 

os servidores efetivos que estejam lotados na Secretaria de Saúde. 

Artigo 3º - Nos casos de impedimento ou suspeição do Gerente da Vigilância 

Sanitária Municipal, para instauração e julgamento do processo administrativo-

sanitário, o julgamento em primeira instância será realizado pelo ocupante do 

cargo de Coordenação de Vigilância em Saúde ou Gerência de Atenção Básica ou 

por ocupante de cargo ou função equivalente. 

Artigo 4º - Os recursos deverão ser interpostos na forma e prazo dispostos no 

artigo 388 da Lei Complementar nº 11/2015. 

§ 1º - Os recursos deverão ser protocolados na sede da Gerência de 

Vigilância.Sanitária Municipal; 

§ 2º - Consideram-se válidos os recursos interpostos por meio de Protocolo 

Postal, observada a legislação vigente. 

Artigo 5º - Esta norma entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

Wilton José Negreiros Junqueira 

Secretário Municipal de Saúde 
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