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Designa e investe servidores municipais 

na função de fiscalizar as ações e os 

serviços de Vigilância em Saúde. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 3.195, de 25 de março de 2014, 

 

DECRETA 

 

  Art. 1º Para desenvolver e fiscalizar as ações e os serviços de Vigilância em 

Saúde no Município de Serafina Corrêa, são designados os servidores municipais abaixo 

qualificados, para as funções e atribuições respectivas da Vigilância em Saúde, 

compreendendo a Vigilância Sanitária; Vigilância em Saúde do Trabalhador; Vigilância 

Epidemiológica e Vigilância Ambiental: 

 

 I – COORDENAÇÃO GERAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 a) Responsável:  

 Marla Regina Pavoni Gallina, Enfermeira, matrícula nº 1670. 

 

 b) Atribuições: planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações e atos 

administrativos referentes à Vigilância em Saúde; realizar reuniões periódicas com as 

equipes; emitir relatório financeiro e de ações; estabelecer rotinas, roteiros de inspeção e 

cronograma de trabalho de acordo com a realidade do município; coordenar a implantação e 

atuar ativamente na atualização do SINAVISA (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária); 

assumir responsabilidade técnica dos procedimentos realizados pelas equipes; participar de 

cursos, palestras, encontros relacionados ao setor; avaliar e orientar a elaboração dos 

processos administrativos em todas as suas etapas; promover educação continuada para a 

equipe de vigilância; manter organizada, atuante e integrada as equipes de vigilância; 

acompanhar o desenvolvimento das ações de competência de cada vigilância.  
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 II – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 a) Responsáveis: 

 Bruno da Silva Alves, Fiscal Sanitário, matrícula nº 1946; 

 Venice da Silva Alban, Fiscal Sanitário, matrícula nº 1823; 

 Peter Maciel Ferronatto, Fiscal Sanitário, matrícula nº 767; 

 Patrícia Betinelli, Farmacêutico, Bioquímico e Análises Clínicas, matrícula nº 502. 

 

 b) Atribuições: cadastrar, inspecionar e licenciar estabelecimentos de saúde e de 

interesse à saúde de baixa, média ou alta complexidade; realizar a vigilância de produtos, 

tais como alimentos, cosméticos, sangue, medicamentos, saneantes, entre outros; cadastrar 

e inspecionar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar; alimentar sistemas de 

informações; autuar estabelecimentos de interesse sanitário; elaborar o Plano de Ações da 

Vigilância Sanitária; emitir boletim de produção mensal e outros que venham a ser 

instituídos pelo serviço. 

 

 III - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 a) Responsáveis: 

 Patrícia Betinelli, Farmacêutico, Bioquímico e Análises Clínicas, matrícula nº 502. 

 Marla Regina Pavoni Gallina, Enfermeira, matrícula nº 1670.  

 

 b) Atribuições: notificar as situações de agravos (acidentes, violências e doenças) 

relacionados à saúde do trabalhador; alimentar o Sistema de Informação Nacional da Saúde 

do Trabalhador; realizar busca ativa de agravos relacionados ao trabalho; emitir boletim de 

produção mensal e outros que venham a ser instituídos pelo serviço. 
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 IV – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 a) Responsáveis: 

 Patrícia Betinelli, Farmacêutico, Bioquímico e Análises Clínicas, matrícula nº 502; 

 Marla Regina Pavoni Gallina, Enfermeira, matrícula nº 1670; 

 Jaqueline Maria Ferronatto, Técnico em Enfermagem, matrícula nº 298; 

 Cleusa Mara Tibolla Gallo, Técnico em Enfermagem, matrícula nº 315; 

 

 b) Atribuições: proceder a notificação, investigação, busca ativa e encerramento dos 

casos suspeitos e confirmados das Doenças de Notificação Compulsória, Surtos e Agravos 

inusitados; em caso de não ocorrência de Notificação Compulsória encaminhar Notificação 

Negativa; executar o Programa de Imunizações; realizar a vigilância de Doenças e Agravos 

não transmissíveis; alimentar e fazer a manutenção dos sistemas de informação; monitorar 

agravos de relevância epidemiológica; investigar óbitos infantis e de mulheres em idade 

fértil; coletar declarações de óbitos e declarações de nascidos vivos; monitorar doenças 

diarréicas agudas; elaborar estudos e pesquisas dos dados epidemiológicos e divulgar os 

dados coletados; emitir boletim de produção mensal e outros que venham a ser instituídos 

pelo serviço; executar medidas de controle de doenças e agravos sob vigilância, de 

interesse municipal. 

 

 V – VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

 

 a) Responsáveis: 

 Bruno da Silva Alves, Fiscal Sanitário, matrícula nº 1946; 

 Peter Maciel Ferronatto, Fiscal Sanitário, matrícula nº 767; 

 Patrick Lírio dos Santos, Agente de Controle de Endemias, matrícula nº 1750; 

 Venice da Silva Alban, Fiscal Sanitário, matrícula nº 1823. 
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 b) Atribuições: proceder a vigilância de eventos ambientais adversos à saúde; 

proceder a vigilância e controle da qualidade de água e sistemas de abastecimento de água,  

soluções alternativas coletivas e individuais de abastecimento de água; proceder a vigilância 

dos riscos e agravos de fatores biológicos: controle da dengue, doença de chagas, 

simulídeos, acidentes por animais peçonhentos, raiva humana e reservatórios caninos, 

felinos e morcegos da raiva; emitir boletim de produção mensal e outros que venham a ser 

instituídos pelo serviço.  

 

  Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 479, de 23 de outubro de 2017. 

 

  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 26 de abril de 2022. 

 

 

Valdir Bianchet, 

Prefeito Municipal 

  


