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Criada pelo 
Decreto 

municipal n. 
13.529 de 

29/05/2018 

   

PREMISSAS DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE AMBIENTAL   MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA  

Prevenir e Controlar os fatores de risco 
de doenças e de outros agravos à saúde, 
decorrentes do ambiente e das 
atividades produtivas.  

Foco principal da Vigilância de 
Saúde Ambiental 

O fortalecimento da vigilância, para 
fornecer alertas precoces e desenvolver 
ações, e na interação do indivíduo com 
o meio ambiente. 

 O espaço urbano e coletivo e as 
diversas formas de intervenção sobre 
este meio entendendo que essa relação 
possa se dar de maneira harmônica e 
com resultados positivos ou nocivos. 

 

Fortalecer Cidades Saudáveis! 

 

Modelo de Gestão 

 

 

Modelo de Atuação



 

 

 

 

 

Ações de Fiscalização e Controle de Saneamento Ambiental 

PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS 
ACUMULADORES EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 
 

Garantir a atenção integral à saúde 

dos acumuladores: o seu bem-estar 

físico, mental e social e a adoção de 

medidas de prevenção, promoção e 

proteção à saúde individual e coletiva, 

com ações de controle do Aedes 

aegypti.

    
Aumento nas fiscalizações de coleta e 

tratamento de Resíduos Sólidos no 

município. 

 
Em 2018 e 2019 foram fiscalizados 236 
locais com presença de Soluções 
Alternativas de Abastecimento de 
água (poço), garantindo o consumo de 
água tratada aos usuários. 

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

Foram inspecionados de 2018 até o 
presente, 1.252 locais de interesse 
da Vigilância de Saúde Ambiental, 
como Estações de tratamento de 
água e esgoto (ETA, ETE), coleta e 
tratamento de resíduos sólidos e 
perigosos, Usinas de triagem, 
Recicladoras, Lava-Jato e outros, 
buscando a regularização às 
normas vigentes de Licenciamento 
Sanitário. 

 

Coor denadoria de Vigilância de Sa

A Coordenadoria de Vigilância de Saúde 
Ambiental desenvolve ações voltadas para 
o Saneamento Ambiental do território, 
propondo melhorias sanitárias e mudanças 
comportamentais, contribuindo para um 
ambiente saudável livre de riscos à saúde. 

O Projeto Gincana Ecológica em escolas 
municipais apoia práticas de manejo de 
garrafas pet e latas de alumínio. 
 

 

             

Ação Cidade limpa realiza ações de manejo 
ambiental de resíduos sólidos em bairros 
com alto índice de infestação do Aedes 
aegypti 
 

 

      Vigilância da Qualidade da água. 

 

Capacitação em análise de cloro a campo. 

Práticas a campo de manejo de resíduos 
sólidos: visita porta a porta na região do 
entorno do Aeroporto Internacional. 

 

 

 

Retomada da Vigilância da qualidade da 
água com análises pelo   

Laboratório de Águas municipal 

Educação em Saúde Ambiental 


