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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0218/2022-GP

 
Portaria nº 0218/2022-GP Lagoa Nova / RN, 06 de maio de
2022.

 
“CONCEDE MUDANÇA DE SIMBOLOGIA
E/OU NOMENCLATURA EM
CONFORMIDADE COM A NOVA
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

 
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa
Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei
Municipal nº 759/2022.
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 759/2022 que
“Dispõe sobre reestruturação organizacional administrativa do
Poder Executivo no Sistema de Administração Pública do
Município de Lagoa Nova/RN e dá outras providências e
revogando a Lei nº 173/1998”.
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1070/2022 que
“Fica estabelecido os valores dos vencimentos dos cargos de
provimento em comissão no âmbito do Município de Lagoa
Nova/RN, e dá outras providências.”
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º Conceder mudança de simbologia e nomenclatura para
a senhora JAMYLE GRAZYELLA SILVA ARAÚJO, que
ocupa o cargo de Coordenadora de Vigilância Sanitária, passará
a ocupar o cargo de DIRETORA DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, onde passa a ter a simbologia – CC2, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde.
 
Art. 2º Compete ao Diretor da Vigilância Sanitária:
 
I - Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por
medicamentos, cosméticos, saneastes domissanitários,
radiações, alimentos e relacionando‐os com as condições de
vida da População;
II - Identificar as opiniões, necessidades e problemas da
população relacionada ao uso indevido de produtos e serviços
de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de
profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário dos
alimentos;
III - Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e
profissionais de interesse da vigilância sanitária; classificar os
estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco
epidemiológico;
IV - Promover a participação de grupos da população
(associação de bairros, entidades representantes e outros) no
planejamento, controle e avaliação das atividades de vigilância
sanitária;
V - Participar de programação de atividades de inspeção
sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de
interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades
definidas;
VI - Participar na programação das atividades de coleta de
amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária
(alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneastes,
domissanitários e correlatos);
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VII - Realizar levantamento de produtos alimentares
disponíveis e de maior consumo, bem como o comportamento
das doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos
estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos;
VIII - Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas
(programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e
outros) em estabelecimentos alimentares e outros de interesse
da vigilância Sanitária;
IX - Auxiliar na inspeção sanitária de produtos de origem
animal;
X - Realizar coleta de amostras de produtos de interesse da
vigilância sanitária, com fins de análise fiscal, surto e controle
de rotina; participar da criação de mecanismos de notificação
de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e
zoonoses;
XI - Participar da investigação epidemiológica de doenças
veiculadas por alimentos e zoonoses;
XII - Aplicar, quando necessárias medidas previstas em
legislação sanitária vigente (intimações, infrações e
apreensões);
XIII - Orientar responsáveis e manipuladores de
estabelecimentos quando da emissão dos autos/termos;
XV - Validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor
risco epidemiológico, mediante aprovação das condições
sanitárias encontradas por ocasião da inspeção;
XVI - Participar da avaliação dos resultados das atividades
desenvolvidas e do seu redirecionamento;
XVII - Participar na promoção de atividades de informações de
debates com a população, profissionais e entidades
representantes de classe sobre temas da vigilância sanitária;
XVIII - Executar atividades internas administrativas
relacionadas com execução de cadastro/arquivos e atendimento
ao público;
XIX - Emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos à sua
área de atuação;
XX - Efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos
públicos, comerciais e industriais verificando as condições
gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração,
suprimento de água, instalações sanitárias, armazenagem,
estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e
condições de asseio;
XXI - Inspecionar imóveis antes de serem habitados,
verificando condições físicas e sanitárias do local para
assegurar as medidas profiláticas e de segurança necessárias,
com o fim de obter alvarás;
XXII - Vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e
outros, verificando as condições gerais, de higiene, data de
vencimento de medicamentos e registro psicotrópicos; coletar
para análise físico‐química medicamentos e outros produtos
relacionados à saúde;
XXIII - Entregar quando solicitadas notificações e
correspondências diversas;
XXIV - Exercer outras atividades correlatas.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de maio de 2022
e revogando as disposições em contrário.
 
Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.
 
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
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informando o código identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


