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"REDEFINE AS ÁREAS GEOGRÁFICAS E O 

DO NUMERO0 DE IMÖVEIS PARA FINS 

Certifico e oitedocumento fol 
Publltado no Placar do avisos da 

Preteltura./prt 'sae 
Indlar 

DISPOSTO NO §3° DO ART. 6, E DO ^2° DO 

ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 11.350, DE 5 DE 

OUTUBRO DE 2006, E 

PROVIDENCIAS." 

DA OUTRAS 

Frederl 
Secreta MoraB5or9es 

Braçeo 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÄNCIA 

SANITARIA, DO MUNICIPIO DE INDIARA, GOIÁS, NO USO DE SUASS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E AINDA .. 

Considerando que cabe ao municipio responsável pela execução dos 

programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde, a definição 

das áreas geográficas de atuação; 

Considerando que cabe também ao municipio responsável pela execução 

dos programas relacionados às atividades do Agente de Combate às Endemias a 

definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo Agente; 

Considerando deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Indiara 

quanto a necessidade de atualizar e redefinir as áreas geográficas; 

RESOLVO: 

Art. 1° - Fica redefinido no âmbito do Municipio de Indiara, Goiás,_26 

vinte seis_) MICRO áreas geográficas para efeitos de organização e implantação dos 

programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde - ACS. 

Parágrafo Unico - As áreas de que trata este artigo, abrangem a zona 

rural e urbana do Município de Indiara, e estão caracterizadas de acordo com as regiðes, 

fazendas, sítios, setores, vilas e bairros da cidade. 

Art. 2° Para efeitos do disposto no artigo anterior, ficam fixadas as 

seguintes MICRO áreas geográficas, para efeitos de execução dos programas relativos

às atividades do Agente Comunitário de Saúde. 

$1° - Para efeitos do disposto neste artigo, ficam definidas as MICRO 

áreas geográficas na zona urbana, sendo: 

I- MICRO AREA I 

a) compreende a zona urbana com área de abrangência no Estratégia de 

Saúde Familiar ESF 01; 
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b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACS:_Ivete Soares de Oliveira, Marilene da Silva Mota, Rosimar Jesus de 
Oliveira e Lucineia Maria da Silva 

I- MICRO ÁREA I: 
a) Compreende a zona urbana com MICRO área de abrangência no 

Estratégia de Saúde Familiar - ESF 02; 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACS:_ zabel Pereira dos Santos, Elizabete Faria Coelho,Uelbia Marcia 
Barbosa,Lourdelice Ferreira da Silva, Weslaine Aparecida Soares Barbosa. 

III- MICRO ÁREA IlI: 

a) compreende a zona urbana com MICRO área de abrangência no 

Estratégia de Saúde Familiar ESF Vale do Sol: 

b) na MICROárea de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 
seguintes ACS: _Daiane Rosa do Nascimento, Maria Vilma Bastos da Silva, Lidia 
Fernandes Vitória, Cleide Maria da Silva, Josy Andrade Soares. 

IV- MICRO ÁREA Y 

a) compreende a zona urbana com MICRO área de abrangência no 
Estratégia de Saúde Familiar - ESF 04; 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 
seguintes ACS:_Marta Maria Moura, Keila Alves Teixeira Cruz, Rosilaine Jesus Lima, 
Silvya Lucia da Silva Lopes Turonis. 

V- MICRO ÄREA Y: 

a) compreende a zona urbana com MICROárea de abrangência no 

Estratégia de Saúde Familiar ESF 05; 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACS: Sirley Gonçalves Silveirio. 

$2-Para efeitos do disposto neste artigo, ficam definidas as MICROo 
áreas geográficas na zona rural, sendo: 

I- MICR0ÁREAI: 

a) compreende a zona rural. com MICROárea de abrangència na 
região denominada de Estratégia de Saúde Familiar - ESF 01; 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACS: Descoberto.
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II- MICRO ÅREA l 

a) compreende a zona rural, com MICR0 área de abrangência na 
região denominada de Estratégia de Saúde Familiar - ESF 02. 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 
seguintes 
Silva. 

ACS: Itamar Silvestre da 

II - MICRO ÁREA I 
a) compreende a zona rural, com MICRO área de abrangência na 

região denominada de Estratégia de Saúde Familiar ESF Vale do 
Sol. 

b) na MICRO área de que trata alinea anterior, ficam lotados os 
seguintes ACS: Descoberto. 

IV- MICRO ÅREAIV: 

a) compreende a zona rural, com MICRO área de abrangência na 

região denominada de Estratégia de Saúde Familiar ESF 04.

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 
seguintes ACS: Idalina de Fátima Miranda Oliveira, Edson Pereira Leal e Valmir 
Pereira de Assis. 

V- MICRO ÁREA Y: 

a) compreende a zona rural, com MICRO área de abrangência na 

região denominada de Estratégia de Saúde Familiar - ESF 05. 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACS:_Luciano Ferreira da Silva. 

$3 É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde fora da 
MICRO área geográfica onde esteja lotado, a que se refere este artigo, exceto por 
motivo de campanhas, manejos e mutirões ou necessidade de cobertura por motivo de 

saúde. 

Art. 3° Fica redefinido no âmbito do Município de Indiara, Goiás, o 
número de imóveis a serem fiscalizados pelo Agente de Combate às Endemias ACE, e 

fixada às respectivas MICRO áreas de abrangência 

$1 Para efeitos do disposto neste artigo, ficam definidas as MICRO 

áreas geográficas na zona urbana, com a fixação do número de imóveis, sendo: 
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I- MICR0 Área I: 

a) compreende a zona urbana com MICRO área de abrangência no 

Estratégia de Saúde Familiar - ESF 01, limitado a 1200 (Hum Mil e 

Duzentos)_ imóveis; 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACE: Descoberto. 

II-MICR0 Área lI: 

a) compreende a zona urbana com MICRO área de abrangência no 

Estratégia de Saúde Familiar - ESF 01, limitado a 1200 (Hum Mil e 

Duzentos) imóveis; 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACE: Ozinete Dourado da Silva. 

III-MICRO Área IlI: 

a) compreende a zona urbana, com MICRO área de abrangência na 

egião denominada de Estratégia de Saúde Familiar - ESF Vale do 

Sol. 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACS: Descoberto. 

IV-MICRO Área IV: 

a) compreende a zona urbana, com MICRO área de abrangência na 

região denominada de Estratégia de Saúde Familiar - ESF 04. 

b) na MICRO área de que trata à alínea anterior, ficam lotados os 

seguintes ACS:_ Tânia Martins da Costa Souza. 

V-MICRO Área V 

a) compreende a zona urbana, com MICRO área de abrangência na 

região denominada de Estratégia de Saúde Familiar - ESF 05. 

b) na MICRO área de que trata à alinea anterior, ficam lotados os 
seguintes ACS: Descoberto.

Art. 4° As delimitações por vias públicas ou linhas geográficas das 
MICRO áreas de que trata esta Portaria, poderão abranger parcialmente um bairro, 
setor, vila ou região, fazendas, sítios, para um melhor atendimento e organização do 
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fluxo do sistema municipal de saúde segundo definição do Conselho Municipal de 

Saúde de Indiara. 

Art. 5° Na execução das atividades, deverão ser observadas as ações de 

segurança e de saúde do trabalhador, notadamente o uso de equipamentos de proteção 
individual e a realização dos exames de saúde ocupacional, na execução das atividades 

dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 

Art. 6° Na execução dos programas relacionados às atividades do 
Agente Comunitário de Saúde - ACS, e do Agente de Combate às Endemias, deverá 

ser observados as atividades típicas de que trata a Lei Federal n° 11.350, de 5 de outubro 

de 2006. 
Art. 7 Não Existe ACE para zona Rural, somente zona urbana 

Art. 8° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
VIGILANCIA SANITÁRIA DE INDIARA, GOLÁS, AOS 19 DIAS DO MES DE 

ABRIL DO ANO DE 2021. 

wAJouna 

TEREZINHA DE LOURDES CUNHA E SOUSA 

Secretäria Municipal de Saúde 
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