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NOTIFICAÇÃO 

NOTIFICANTE: Vigilância Sanitária de Conquista d’Oeste-MT 

NOTIFICADOS (AS): PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS URBANO 

 

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CONQUISTA D’OESTE, MATO GROSSO, 

por meio de seus agentes signatários, no uso das atribuições que lhes são conferidos pela federal 

9.782/99 e da Lei Estadual 7110/99, bem como na Lei Complementar 013/2003, faz saber: 

 CONSIDERANDO a EXPLOSÃO de números casos de DENGUE no município; 

 CONSIDERANDO o disposto no art.1º, inciso V da Lei 7.110/99, in verbis: 

“Promover ações visando ao controle de doenças, agravos ou fatores de risco a saúde; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 51 da Lei 7.110/99, in verbis: “Para os fins desta 

lei, entende-se por Vigilância Epidemiológica ao conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva com a finalidade de recomendar e adotar 

medidas de prevenção e controle das doenças e agravos à saúde.”; 

 CONSIDERANDO o disposto no art. 130 da Lei Complementar n°. 051/2010, in 

verbis: “Os proprietários ou responsáveis pelos terrenos e edificações devem evitar a formação 

de focos de insetos nocivos e outros vetores.”; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 19 do Código Sanitário no Município de 

Conquista D’Oeste, in verbis: “Na ocorrência de casos de doenças transmissíveis e agravos à 

saúde, caberá à autoridade sanitária, quando julgar pertinente, proceder à investigação 

epidemiológica, à definição das medidas de controle a adotar e a execução das ações que lhe 

couberem. § 2º No controle de endemias e zoonoses, a autoridade sanitária poderá, considerar 

os procedimentos técnicos pertinentes, exigir a eliminação de focos, reservatórios e animais que, 

identificados como fontes de infecção, contribua para a proliferação e dispersão de agentes 

etiológicos e vetores.”; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 73 do Código Sanitário no Município de 

Conquista D’Oeste, in verbis: “As habilidades, os terrenos não edificados e as construções em 

geral deverão ser mantidos em condições em geral que não propiciam a proliferação de insetos, 

roedores e demais animais que representa risco à saúde.”; 
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CONSIDERANDO que tal notificação visa melhorar o bem estar da população, 

evitando-se a proliferação do MOSQUITO AEDES AEGYPTI (mosquito transmissor da 

dengue); 

CONSIDERANDO, por fim, que essa situação coloca em risco a saúde pública porque 

prolifera animais peçonhentos, criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika, 

chikungunya e outros que podem causar danos irreversíveis a todos os Munícipes; 

  

RESOLVE: 

NOTIFICAR aos proprietários de terrenos (imóveis) localizados em Conquista 

D’Oeste a proceder com a limpeza de seus terrenos, no prazo de 20 dias a partir da data 

de publicação desta notificação. 

Em caso de descumprimento desta notificação será lavrado auto de infração, impondo a 

multa no valor de 150 UPF municipal – equivalente hoje a R$ 577,96 (quinhentos e setenta e 

sete reais e noventa e seis centavos) a ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

inscrição em Dívida Ativa e protesto do título. 

Além disso, a infrator estará sujeito à aplicação das penalidades prevista no Art. 10, 

inciso XLII da lei federal 6437/77 e do art. 330 do Código Penal – Crime de Desobediência, o 

qual consiste em “desobedecer à ordem legal de funcionário público”, cuja pena é de 

detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”. 

 

Conquista D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Flaviana Maia de Oliveira 

Fiscal sanitário 
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Secretária Municipal de Saúde 


