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st1MuLA : Dispõe sôbre as ações de saneamento e Vi /
gilância Sanitária, estabelece as san- 7
ções respectivas edá o~tras Providênci-
as.

A CWRA MUNICIPAL DE GRANDES RIbS~ Estado do Pa-
raná, aprovo~ e e~ Prefeito M~nicipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. III - A Secretaria de Saúde Municipal, integrando o sistema l1nicol

de Saúde, imcumbe as ações de Saneamento e Vigilância Sanitá
ria.

Art. 211 - Compreende-se por ações de Saneamento e Vigilância Sanitária
,0 conjunto de ações capazes de diminmr, eliminar o~ preve-I
nir r~scos de intervir sobre os problemas sanitários deco- 1
rrente da prod~ção e circ~ação de prod~tos, serviçes e do 1
meio OOnbient'e,objetivando a proteção da Saúde da pop~açãol
em geral. '

Art. 39 - Compr'eende-se como campo de abrangência, 3 (treis) grupos de
atfyidades de Saneamento e Vigi.l~ncia Sanitária:

~ III - Oontrole de bens e consumo q~e, direta o~ indiretamente, re-
lacione a saúde, envolvendo todas as etapas e processos de
prod~çãó até o consumo, compreendendo poia, as materias pri-

mas, transportes, armazenamento, distrib~ção, comercializa-I
ção e consumo de alimentos, medicamentos, saneantea, prod~-I
tos qtÚllÍicos,prod~toa agrícolas, prod~to.s biológicos, liro-I
gas.veterinárias, aguas, bebidas, agrot~xiCOS, biocidas, aa!!;
gue, hemoderivados, orgãoa correlatos, tecidos e leite huma-
nos, eq~pamentos médicos-hospitalares e odontológicos, in~

" mos, cosméticos e prod~tos de higiene pessoal, dentre o~tros. . 'de interesse a sa~de.
~ 211 -Controle de prestàção de serviços q~e se relacionam, diret~

o~ indiretamente, com a sa'Úde, abr~ngendo dentre o~tros, sel:
viços medico-hospitalares, veterinarios, odontológicos, far-
mac~~ticos. clinico-terapê~ticos, diagnçstico,hemoterápicos
radiações ionizantes e de controle de roedores.

~ 39 - Controle sobre o meio ambiente, devendo estabelecer as ações
entre vários aspectlb q~e interferem na s~ q~lidade comprel!'S
endendo tanto o ambiente e processo de trabalho como da habi
tação, lazer e o~tros, sempreq~e impliq~em riscos à saÚde 7
como aplicação de agrotóXicos, edificações parcelamento solo
saneamento ~bano e rural, lixo domiCiliar, comercial, ind~s
trial e hospitalar. -

Art. 411 - O Saneamento e Vigilância Sanitária será exercido pelo Muni-
cipio de Grandes Rios, Estado do Paraná, no âmbito de suas 1
atrib~ções e respectivas circunscrição territorial pela
A~torida~e M~icipal.

~ Uno - Para c~stear as despesas previstas das ações nesta Lei, fica
criada a taxa de saÚde constante da tabela anexa.

G R A N D E S R lOS - Desenvolvimento é o Caminho s-e-~-u-e-
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Art. 89

Art. 59 - Compete ao Municipio:
a) Fornecer'à unidade Estadual subsídio técnicos de sua reali-

dade, com vista ao estabelecimento dos padrões de indentida
de e qualidade sanitária dos bens, licença de edificações ~
com fins!habitaçionais e funcionamento de estabelecimentos/
industriais, comerciais, prestadores de serviços e outros /
4~~ interesse da saúde.

b) Fiscalizar o ambito.de sua circunscrição, a propaganda co-/
mercial no que diz respeito a sua adequação às normas de.. ,proteçao a saude.

c) Execu~r p~ogramas de dissiminaç~o de informações de inte-/
resse a saude do consumidor, para os diferentes segmentos /
do corpo social Municipal.

d) Executar as análises labo~atoriais de produtos de insumo e
generos alimentícios de interesse à saúde.

e) Executar mediante delegação da Unidade Estadual, as ações /
de Vigilância Sanitárias dós locais e proCeSsO de trabalho/. ,que ofereça riscos a saude e segurança do trabalhador.

f) Controlar riscos e agravos decorrentes do consumo de produ-
tos e subs~nc:!-as prejudiciais il sa~de, de forma integrada/
com a Vigilância Epidemiológica, controle e'higiene dos ali
mentos, Vigilância Sanitária e Saneamento básicO. -

g) Participar da execução e do controle das ações sobre o meio
ambiente nos aspectos que visem a proteção da sa~de e qual!
dade de vida.

h) Inspeçionar estabelecimentos de interesse a Vigilância Sani,tária.
i) Realizar a inspeção Sanitªria de Abatedouro e esgoto Sanitá

rios.
J) Outras atividades que forem delegadas pelo Prefeito Munici-

pal ou pela Unidade Estadual de Sa)Íde.
Art. 69 - A Autoridade Sanitária deverá encaminhar à Autoridade compe

tente todo processo administrativo que se figurar ou confi:
gurar crime contra a saúde pÚblica, ao consumidor, ao meio/

. ,ambiente e os que forem compulsórios por Lei.
Art. 7' - O Poder Exêcutivo Municipal, através de Anexos da presente/

Lei, definira as infrações de natureza leve, grave e graví-
ssima e elaborar~ demais normas nece~serias a fiel execução
desta Lei. respeitadas todas as legislações pertinentes.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. revo-/
as disposições em contrários.
EDIFtCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado do
Paraná, aos 10 dias do mês de Fevereiro de 1.9
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