LEI Nº 2.919 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017

Cria cargo de Fiscal Sanitário e Epidemiológico no
Quadro Geral de Servidores do município e dá
outras providências.
ARILTON DE OLIVEIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Santana da Boa Vista,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado na estrutura do quadro geral dos servidores da Prefeitura
Municipal, na forma da Lei nº 513/92 de 06 de outubro de 1992 e suas alterações, número de
cargos, denominação e suas respectivas atribuições, e ainda, determina a carga horária, padrão, e
o valor do vencimento correspondente, conforme segue:
N° de
Cargos

Denominação

Carga Horária
Semanal

Padrão

Classe

Vencimento

01

Fiscal Sanitário e Epidemiológico

40 horas

10

A

R$ 969,50

Art. 2º - O cargo criado na forma do artigo primeiro, será regido pelo Estatuto
dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 514/92 de 06 de outubro de
1992.
Art. 3º - As atribuições, a forma e os requisitos para provimento constarão de
anexo individual para o cargo, que acompanha a presente lei, dela fazendo parte integrante.
Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta das dotações
correspondentes a cada órgão onde serão lotados os servidores.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA
EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017.

ARILTON DE OLIVEIRA FREITAS
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Pamela Urruth de Melo
Responsável pela Secretária Municipal de Administração

ANEXO
CARGO: FISCAL SANITÁRIO E EPIDEMIOLÓGICO
ATRIBUIÇÕES:
SINTESE DOS DEVERES:
Executar a fiscalização sanitária em estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, de
ensino, de armazenagem, de saúde, em reservatórios e sistemas de abastecimento de água, entre
outros, no que se refere à parte epidemiológica, executar investigação, notificação de doenças de
notificação compulsória; busca ativa de casos de doenças de notificação compulsória e de
interesse epidemiológico, nos hospitais, laboratórios, consultórios médicos, residências e demais
serviços de saúde e instituições; suporte para o controle de imunobiológicos e soros animais;
atendimento aos usuários dos serviços de saúde; suporte na digitação e digitalização de
informações (alimentação dos sistemas de informação).
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Executar serviços de profilaxia e política sanitária sistemática; inspecionar estabelecimentos
onde sejam fabricados ou manuseados alimentos para verificar as condições sanitárias dos seus
interiores, limpeza do equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis,
suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e
saúde dos funcionários; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações,
alimentos fornecidos aos alunos, condições de ventilação e sanitários; fazer inspeções rotineiras
nos açougues e matadouros; fiscalizar os locais de matança verificando as condições sanitárias
dos seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e derivados; zelar pela
obediência à legislação sanitária; reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se
fizerem necessárias; apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária
inspeção; fiscalizar locais que prestam serviços à saúde ou manuseiem insumos relacionados a
ela; revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas em decorrência da violação à legislação
pertinente; investigar medidas para melhorar as condições sanitárias consideradas
insatisfatórias; identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes;
participar do desenvolvimento de programas sanitários; participar na organização de
comunidades e realizar atividades educativas e de saneamento; vistoriar os estabelecimentos de
venda de produtos; proceder e acompanhar processos administrativos; instruir autorizações e
licenças na respectiva área de atuação; dirigir veículos da municipalidade, mediante autorização
da autoridade administrativa, para cumprimento de suas atribuições específicas; executar
atividades para cumprir convênios firmados com outros Entes e órgãos; cadastrar, licenciar,
inspecionar, autuar, coletar amostras e apreender produtos nos estabelecimentos e áreas de
fiscalização de sua competência; vistoriar residências e quaisquer outros locais que configurem
risco epidemiológico analisando condições domiciliares e peridomiciliares, seguindo
especificações para atender as normas e procedimentos legais garantindo à saúde dos
moradores; registrar os dados técnicos verificados em formulários próprios para prestar

esclarecimentos de conclusão da visita atendendo exigências administrativas; executar ações de
eliminação e controle de vetores, fazendo uso de produtos químicos determinados pelo
Programa Epidemiológico com o objetivo de evitar a disseminação de vetores e risco à
população local; recolher e/ou inutilizar objetos e dar destinação adequada de acordo com o
programa que facilitam o ciclo do vetor; atuar sobre as doenças endêmicas de notificação
compulsória e outras que são ou venham a ser classificadas de interesse epidemiológico, de
acordo com o órgão competente; fazer marcação conforme atividade técnica desempenhada:
boletins, fichários de identificação e de utilização de produtos químicos e todo e qualquer
relatório necessário às formas de conduta da Epidemiologia; cumprir a estratégia de trabalho
definido pelo programa epidemiológico inclusive novas metodologia de atividades, aplicação de
produtos químicos e atividades diversas que estejam direta ou indiretamente ligadas à
epidemiologia; realizar o Serviço de Vigilância Epidemiológica do Município, fazendo busca
ativa, visitas domiciliares, notificações de doenças compulsórias e outras atividades vinculadas
ao setor; acompanhar ações básicas de saneamento do Meio Ambiente: remoção de entulhos e
lixo, destino de dejetos, limpeza de terrenos baldios, mutirão de limpeza; auxilio a médicos
e Assistentes Sociais e agentes comunitários de saúde no desempenho de suas funções: contato
com os munícipes, suas condições de vida, ambiente familiar, saúde, necessidades de
atendimento; executar atividades de prevenção e controle de Zoonoses e pragas urbanas. ;
executar outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores
relacionados com a área de Zoonoses e Vigilância Epidemiológica; executar outras atribuições
correlatas ao cargo, de igual nível de complexidade e responsabilidade.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
REQUISITOS PARA O PREENHIMENTO DO CARGO:
a) Instrução: ensino médio completo;
b) Idade mínima de 18 anos;
c) CNH (carteira nacional de habilitação) categoria B ou superior.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santana da Boa Vista
Em 08 de novembro de 2017.

ARILTON DE OLIVEIRA FREITAS
Prefeito Municipal

PAMELA URRUTH DE MELO
Responsável pela Secretaria Municipal de Administração

