
DECRETO Nº 2026/2019

DESIGNA MEMBROS PARA INTEGRAR A EQUIPE TÉCNICA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve e

DECRETA:

 Ficam designados os membros a seguir relacionados para integrar a EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE e atuarem como
AUTORIDADE SANITÁRIA no Município de Matelândia:
Art. 1º

1/3
 

LeisMunicipais.com.br - Decreto 2026/2016 (http://leismunicipa.is/chkpx) - 08/12/2020 09:19:12

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/chkpx


 _________________________________________________________________________
|     Nome do Funcionário     |           Função           | Carga Horária|
|                             |                            |    Semanal   |
|=============================|============================|==============|
|Alex Borghetti               |Engenheiro Civil            |4 horas       |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|Anderson   Nunes   da   Silva|Chefe    da    Divisão    de|40 horas      |
|Ferreira                     |Vigilância em Saúde         |              |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|Eliezer Barboza Garcez       |Engenheiro Civil            |4 horas       |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|Karla Juliany Feuser         |Tecnóloga em Alimentos      |40 horas      |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|Luciana Pasqualetto Abatti   |Farmacêutica                |10 horas      |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|Matheus Simek Werlang        |Cirurgião Dentista          |10 horas      |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|Nelson Antonio Rogumbaun     |Chefe  da  Seção de Controle|40 horas      |
|                             |de Endemias                 |              |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|Sandra  de  Oliveira da Silva|Enfermeira VISA, Epidemiolo-|40 horas      |
|Klumb                        |gia e Saúde do Trabalhador  |              |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|Tamylin Nagasawa             |Médica Veterinária          |10 horas      |
|_____________________________|____________________________|______________|

 Conforme estabelecido no Art. 519 do Decreto nº 5.711/2002 que regulamenta a Lei Estadual nº 13.331/2001 - Código de Saúde do
Paraná as autoridades sanitárias do SUS são aquelas identificadas na organização das Secretarias de Saúde ou em órgãos equivalentes, e nos
atos regulamentares de fiscalização e controle de ações e serviços de saúde.

 A autoridade sanitária deve identificar-se quando no exercício de sua função, tendo livre acesso em todos os lugares, em qualquer dia e
horário, onde houver necessidade de exercer a ação que lhe é atribuída, conforme estabelece o Art. 520 do Decreto Estadual nº 5.711/2002.

 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os decretos nº 476/2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA.
Aos quatorze dias do mês de março de 2019.

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º
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RINEU MENONCIN
Prefeito
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