
ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO VISA
identificar  sítios  de  vetores,  reservatórios  e  hospedeiros  intermediários  e  outros  animais  que  causem 

agravos à saúde, para fins de pesquisa e controle;
identificar situações de risco e propor soluções na criação e abate de animais;
identificar mananciais de abastecimento de água domiciliar e coletivo de uma dada população;
identificar e analisar situações de risco no sistema de abastecimento de água e propor soluções;
desenvolver ações na área de esgotamento sanitário, caracterizando os tipos de solos, através do teste de 

percolação, verificando o uso correto e a manutenção do sistema instalado, colhendo amostras para 
análise  laboratorial  em  caso  de  surto  e  epidemias  (cólera,  hepatite,  febre  tifóide  e  outros)  e 
contaminação ambiental (química e biológica);

cadastrar empresas e fiscalizar o serviço de limpeza de fossas e sumidouros e o destino final do material;
orientar e verificar o cumprimento dos códigos de obra,  posturas e sanitários vigentes em sua área de 

saneamento de edificações;
participar da elaboração dos códigos de obra, postura e sanitário;
realizar inspeção para efeito de liberação de alvará sanitário (habite-se, licença para funcionamento);
realizar mapeamento da ocupação do espaço urbano, pari-urbano e rural e elabora plantas cadastrais;
realizar inquéritos sanitários;
participar de trabalhos especiais de vigilância sanitária, em colaboração com a defesa civil, em situações de 

emergência  e  calamidade  pública  tais  como:  limpeza  e  desinfecção  de  reservatórios  de  água, 
desinfecção de água para consumo, levantamento cadastral, fiscalização de banheiros públicos, cozinha 
coletiva, controle de qualidade dos alimentos, suprimento de água potável, eliminação de odores, focos 
de vetores, roedores e animais peçonhentos;

participar em colaboração com os órgãos pertinentes, na promoção de medidas de saneamentos e vigilância 
sanitária  em situações  especiais  (assentamentos,  invasão e  remoção de  população e  acidentes  que 
envolvam contaminação ambiental);

identificar situações de risco de contaminação (física, química e biológica) na área de saúde ambiental;
colaborar  na elaboração de relatório de impacto do meio ambiente;
orientar  e  buscar  alternativas  junto  aos  órgãos  competentes  e  à  população  organizada,  nos  casos  de 

situações de risco de contaminação ambiental;
identificar  fontes de radiação ionizantes e não ionizantes e notifica aos órgãos competentes;
apoiar,  participar e orientar as comissões internas de prevenção de acidentes, e entidades 

de classe;
identificar situações de risco no ambiente de trabalho e notifica os órgãos competentes;
orientar medidas de segurança do trabalho na sua área de competência (água, lixo, esgoto, 

agrotóxico e outros contaminantes ambientais);



cadastrar  e  participar  de  fiscalização  de  estabelecimentos  de   produção,  comércio  e 
serviços de interesse da saúde , inclusive em áreas de portos, aeroportos e fronteiras;

executar outras tarefas referentes ao cargo;

executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.


