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DECRETO Nº. 888/2013-GAB/PMA, de 10 de julho de 2013. 
    

Designa o servidor para efetuar a inspeção 
e fiscalização sanitária, no âmbito do 
município de Afuá e outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Afuá - Estado do Pará, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o art. 86 inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Afuá, e,  
 
Considerando o disposto no artigo 200 e seus incisos I, II, VI, VII e VIII da Constituição 

Federal de 1988; 
 
Considerando o disposto no artigo 18, inciso IV, alínea “b” da Lei Federal nº 8.080/90; 
 
Considerando o disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 329/2010-GAB/PMA, de 06 de 

maio de 2010, com as alterações constantes na LEI Nº. 340/2011-GAB/PMA, de março de 
2011 que dispõe sobre a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária.  

 
DECRETA:  
 
Art. 1º - Fica o servidor, Edilcinaldo Barroso Araújo, Agente de Vigilância Sanitária, 

designado para efetuar a inspeção e a fiscalização sanitária, no âmbito do município de Afuá. 
   
Art. 2º - O servidor designado no artigo anterior, em razão do poder de polícia 

administrativo, exercerá as atividades inerentes a inspeção e fiscalização sanitária, em toda 
área territorial do Município de Afuá, podendo: 

I – efetuar a inspeção e fiscalização sanitária; 
II – lavrar de auto de infração sanitária; 
III – Instaurar processo administrativo sanitário; 
VI – efetuar apreensão cautelar, interdição e/ou remoção de produtos de interesse 

sanitário; 
V – fazer cumprir as penalidades aplicadas pelas autoridades sanitárias competentes 

nos processos administrativos sanitários e outras atividades estabelecidas para esse fim. 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá - em exercício -PA, aos 10 de julho de 2013. 
 

 
HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA 
Prefeito Municipal de Afuá - em exercício 
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