
Prefeitura Municipal de
Poço José de Moura

LEI MUNICIPAL N.° 170 / 2006

«

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SERVIÇO 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE 
MUINICÍPIO E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE 
JOSÉ DE MOURA -  Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER QUE O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. l.° - Fica criado o serviço de Vigilância Sanitária, de caráter permanente, 
no âmbito do Município de Poço de José de Moura -  Paraíba.

Art. 2.° - O Serviço de Vigilância Sanitária a que se refere o artigo anterior 
tem como objetivo a seguinte prestação:

I - Cadastrar todos os estabelecimentos e locais possíveis de atuação da 
Vigilância Sanitária;

II - Recebimento, triagem ar e encaminhamento das denúncias alusivas 
à área de Vigilância Sanitária;

III -  Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que prestam os 
seguintes serviços:

a) De alimentação coletiva, como restaurantes, bares, lanchonetes, 
comércio ambulante de alimentos, padarias, sorveterias e 
restaurantes, bem como, em Micro-Empresas que manipulem 
alimentos -  excluídos aqueles que se localizem em unidades 
prestadoras de serviços;

b) De comércio de gêneros alimentícios e produtos para a saúde, como 
mercados/mercadinhos e merciárias/bodegas;

c) Feiras livres.
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IV -  Inspecionar estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, 
como, como consultórios médicos, odontológicos, ambulatórios, postos de 
saúde e postos de enfermagem;.

V - Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos de serviços, tais 
como, barbearias, salões de beleza, casas de banho e saunas, pedicure, 
manicure e congêneres, bem como em estabelecimentos esportivos e de 
recreação de ginástica, cultura física e natação;

VI - Inspecionar criatórios de animais na zona urbana;

VII -  Inspecionar os sistemas individuais de abastecimento de água, 
disposição de esgotos e resíduos sólidos;

VIII - Inspecionar habitações unifamiliares e multifamiliares, isoladas, 
agrupadas ou geminadas, quando demandado;

IX -  Coleta amostras;

X - Ação educativa em vigilância sanitária.

Art. 3o - Os serviços inerentes a prestação da Vigilância Sanitária serão 
executados por um (01) Médico Veterinário, auxiliado por dois (02) técnicos 
de nível médio, sendo que esses dois técnicos pertencerão ao quadro de 
funcionários do Município.

Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e será aplicada, 
observando disposições da Lei Municipal n.° 143/2005.

Art. 6.° - Revogam-se a Lei Municipal n.° 0147/2005 e demais disposições em 
contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Poço de José de Moura - 
Paraíba. Em, 23 de novembro de 2.006.

AURILEIDE EG1DTO DE1MOIRA 
Prefeita Constitucional
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