PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA
MINAS GERAIS

LEI Nº 390/2012

Altera as atribuições do cargo de
Agente Sanitário

A Câmara Municipal de São do Anta aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º As atribuições do cargo de Agente Sanitário criado pela Lei nº
212/05, passam ser as seguintes:
Realizar as atividades de baixa complexidade em Vigilância Sanitária;
mapeamento e cadastro de todos os estabelecimentos e locais
passíveis de atuação de vigilância sanitária; atendimento ao público;
recebimento, triagem e encaminhamento das denúncias à área de
vigilância sanitária; inspeção sanitária de estabelecimentos que
comercializam gêneros alimentícios e que manipulem alimentos,
incluindo mercados, feiras livres e ambulantes, dos estabelecimentos de
serviços específicos, tais como, institutos de beleza sem
responsabilidade médica (pedicuro, manicuro, barbearias, saunas e
congêneres), estabelecimentos de massagens, academia de ginástica,
musculação, condicionamento físico e congênere, dos criadouros de
animais na zona urbana, dos locais considerados críticos e de risco
para o controle de vetores de interesse epidemiológico, tais com
terrenos baldios, logradouros públicos, dos sistemas individuais de
abastecimento de água; disposição de esgotos e resíduos sólidos, em
habitações uni e multi - familiares isoladas, agrupadas ou geminadas;
ação de vigilâncias nos ambiente e processos de trabalho,
compreendendo a identificação das situações de risco, a tomada de
medidas pertinentes para a resolução da situação e a investigação
epidemiológica; notificação dos agravos à saúde e os riscos
relacionados ao trabalho, obedecendo ao fluxo de informação –
Município, Regional de Saúde, Vigilância Sanitária; coleta de amostras
de água e produtos sujeitos à ação da vigilância sanitária;
desenvolvimento de atividades de comunicação e educação em
Vigilância Sanitária, voltada para o público externo, no que se refere a
saneamento básico, alimentos e saúde do trabalhador; emitir termos
legais pertinentes; executar outras tarefas semelhantes.
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Art. 2º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
São Miguel do Anta, 19 de abril de 2012.

José Eugênio Paceli Lopes
Prefeito Municipal

