DO de 08/08/13 NOVA ESTRUTURA

043765 S/SUBVISA/SVFSZ/UJV Unidade
de Diagnóstico, Vigilância,
Fiscalização Sanitária e Medicina
Veterinária Jorge Vaitsman
• Cumprir e fazer cumprir no Município do Rio de Janeiro,
em caráter complementar, a legislação federal, estadual e
municipal concernentes às atividades de vigilância,
fiscalização sanitária e controle de zoonoses;
• gerenciar as ações:
• relativas ao diagnostico de zoonoses, conforme normas
federais e estaduais;
• de educação em saúde e mobilização social nas ações de
prevenção e controle de zoonoses e doenças transmitidas
por vetores e reservatórios, no âmbito do Município do Rio
de Janeiro;
• articular-se com diferentes órgãos/instituições nas ações
de Controle de zoonoses;
• implantar:
• sistema de informação contínuo e permanente para
integrar as atividades do Centro de Diagnóstico,
Fiscalização e Vigilância em Medicina Veterinária Jorge
Vaitsman com as demais ações de saúde Pública;
• sistema de notificação de doenças transmitidas por
animais;
• estimular a realização de estudos e convênios com
estabelecimentos de ensino e instituições públicas;
• promover a integração com:
• serviços de limpeza pública, de saneamento e outros para
atuação no meio ambiente;
• órgãos municipais e estaduais que executam ações de
diagnóstico de zoonoses em hospedeiros e animais
reservatórios;
• elaborar e implantar projetos em caráter suplementar, de
ações referentes ao controle de populações de cães e gatos
com ações de esterilização em massa.

045413 S/SUBVISA/SVFSZ/UJV/GECC Gerência de
Vigilância em Estudos Clínicos e Cirúrgicos
• Gerenciar o atendimento de animais domésticos para
diagnóstico clínico-laboratorial em zoonoses;
• desenvolver estudos clínicos e eco-epidemiológicos para o
diagnóstico das zoonoses no âmbito municipal;
• proceder à busca de fontes ambientais suspeitas de
potencial zoonótico através de casos clínicos ou
epidêmicos;
• lavrar termos fiscais;
• contribuir para o conhecimento de magnitude dos agravos
à saúde pública por agentes biológicos;
• executar programas de saúde pública nas áreas de clínica
médica veterinária;
• realizar exames radiológicos e diagnósticos por imagem
em animais;
• orientar proprietários de animais quanto à conduta a ser
tomada no caso de diagnóstico de zoonoses;
• notificar os órgãos competentes sobre as zoonoses
diagnósticas em animais;
• realizar cirurgias veterinárias de interesse à Saúde
Pública;
• executar ações e programas voltados para esterilização
cirúrgica animal:
• de controle populacional;
• em apoio ao controle de zoonoses;
• gerenciar o canil;
• receber animais e resíduos animais;
• oferecer e proceder:
• destinação sanitária aos cadáveres e a material biológico;
• ao serviço de sepultamento de animais;
• elaborar relatórios gerenciais.

043787 S/SUBVISA/SVFSZ/UJV/GSPMV Gerência de
Vigilância e Fiscalização Sanitária em Serviços e
Produtos de Medicina Veterinária
• Executar ações de inspeção, fiscalização e vigilância
sanitária em estabelecimentos de assistência, apoio
diagnóstico e comércio de produtos em Medicina Veterinária
para fins de licenciamento sanitário;
• aplicar roteiros de inspeção para a vigilância sanitária em:
• consultórios veterinários, com vistas a garantir o controle
sanitário no tocante à estrutura física, equipamentos,
processos de trabalho, pessoal, usuários e documentação
de acordo com a legislação sanitária vigente;
• estabelecimentos de saúde e diagnóstico veterinário, com
vistas a garantir o controle sanitário no tocante a estrutura
física, equipamentos, processos de trabalho, pessoal,
usuários e documental de acordo com a legislação sanitária
vigente;
• lavrar termos fiscais, com base na legislação vigente, a
fim de garantir o controle sanitário;
• elaborar relatórios gerenciais

043789 S/SUBVISA/SVFSZ/UJV/GA Gerência
Administrativa
• Gerenciar as atividades relativas:
• ao planejamento, administração, treinamento e
desenvolvimento de pessoas, valorização do servidor,
conforme orientações do Sistema Municipal de
Administração;
• à administração de material e suprimentos, patrimônio,
comunicações administrativas, manutenção de bens
móveis, serviços gerais e transportes no âmbito do Centro
de Controle de Zoonoses, conforme orientações do Sistema
Municipal de Administração;
• à análise e controle de custos, segundo as diretrizes
emanadas do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, Contabilidade e Auditoria.
_______

043766 S/SUBVISA/SVFSZ/UPDF
Unidade de Vigilância e Fiscalização
Sanitária em Zoonoses Paulo Dacorso
Filho (CCZ do Rio)
• Gerenciar e planejar as ações relativas à:
• prevenção e controle das zoonoses e doenças
transmitidas por reservatórios animais;
• vigilância e fiscalização sanitária no município do Rio de
Janeiro no que tange a estabelecimentos veterinários e
ambientes, e aos consequentes riscos e agravos à saúde
pública;
• educação em saúde e mobilização social nas ações de
prevenção e controle de zoonoses, doenças transmitidas
por vetores e reservatórios e acidentes por animais
peçonhentos, no âmbito do Município do Rio de Janeiro;
• elaboração e implantação de projetos de monitoramento
de populações de animais hospedeiros e reservatórios;
• detecção, vigilância e controle dos focos de zoonoses
emergentes e reemergentes;
• gerenciar o sistema de notificação e investigação de
doenças transmitidas por animais;
• cumprir e fazer cumprir, no município do Rio de Janeiro, a
legislação federal, estadual e municipal, concernentes às
atividades de vigilância, fiscalização sanitária e controle de
zoonoses;
• integrar as ações de Controle de Zoonoses com diferentes
orgãos/instituições, com vistas a reduzir o risco de
transmissão de enfermidades ao homem e aos animais;
• propor deferimento sobre solicitações de prorrogação de
prazo, defesa e recursos de autuações e sanções aplicadas
nas ações de fiscalização sobre sua coordenação;
• supervisionar as ações de cadastramento de
estabelecimentos veterinários:
• de interesse à saúde;
• que comercializam produtos, artigos e animais;
• estimular a realização de estudos e convênios com
estabelecimentos de ensino e instituições públicas;
• promover a integração com:

• serviços de limpeza pública, de saneamento e outros para
atuação no meio ambiente;
• serviços médicos e médicos veterinários a fim de detectar
casos de doenças humanas ou animais transmitidos por
hospedeiros e reservatórios animais;
• órgãos municipais e estaduais que executam ações de
controle de hospedeiros e animais reservatórios.

039312 S/SUBVISA/SVFSZ/UPDF/GEMV Gerência de
Vigilância e Fiscalização Sanitária em Eventos e
Estabelecimentos de Interesse em Medicina
Veterinária
• Gerenciar a execução das ações de vigilância, fiscalização
e inspeção sanitária em estabelecimentos veterinários:
• destinados ao atendimento dos animais alojados em tais
estabelecimentos;
• abrigo
• que mantém animais para atividades de criação,
reprodução, exposição, venda, recreação e terapia assistida
por animais;
• gerenciar o cadastramento de estabelecimentos
veterinários de interesse á saúde;
• gerenciar o licenciamento sanitário de veículos utilizados
para o transporte de animais e prestação de serviços para
animais;
• elaborar e coordenar a aplicação de roteiros de inspeção
de fiscalização sanitária dos estabelecimentos veterinários,
estabelecimentos prestadores de serviços veterinários,
estabelecimentos que comercializam animais, produtos
e/ou artigos para uso em animais, e em eventos com
animais;
• orientar e fazer cumprir a legislação vigente referente ao
controle de vetores e pragas em estabelecimentos
veterinários;
• orientar sobre a execução do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Saúde - PGRSS;
• avaliar prorrogação de prazo, defesa e recursos de
autuações e sanções aplicadas nas ações de fiscalização;
• lavrar termos fiscais;

• orientar criadores de animais e/ou responsáveis sobre as
técnicas de manejo e condutas preventivas e profiláticas
para o controle das zoonoses;
• elaborar relatórios gerenciais.

045411 S/SUBVISA/SVFSZ/UPDF/GSPMV Gerência
de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Serviços e
Produtos Médicos Veterinários
• Executar ações de inspeção, fiscalização e vigilância
sanitária de estabelecimentos de assistência, apoio
diagnóstico e comércio de produtos em medicina
veterinária para fins de licenciamento sanitário;
• aplicar roteiros de inspeção para a vigilância sanitária em:
• consultórios veterinários, com vistas a garantir o controle
sanitário;
• estabelecimentos de saúde e diagnóstico veterinário, com
vistas a garantir o controle sanitário no tocante a estrutura
física, equipamentos, processos de trabalho, pessoal,
usuários e documental de acordo com a
legislação sanitária vigente;
• lavrar termos fiscais, com base na legislação vigente, a
fim de garantir o controle sanitário;
• elaborar relatórios gerenciais

039311 S/SUBVISA/SVFSZ/UPDF/GCZ Gerência de
Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de
Zoonoses
• Gerenciar as ações de vigilância, fiscalização e controle
das zoonoses relativas:
• aos programas de controle de zoonoses, conforme
normas federais e estaduais;
• de vacinação Anti-Rábica Animal em postos de vacinação
permanentes;
• de vigilância, investigação e bloqueio de foco de Raiva
Animal no Município do Rio de Janeiro;
• de coleta de material de animais suspeitos e o
encaminhamento de amostras de material para exames em
laboratório oficial;

• lavrar termos fiscais;
• encaminhar vítimas de agressões por animais para
tratamento profilático humano na rede de saúde;
• executar as ações:
• de vigilância e fiscalização sanitária em locais com
animais agressores e/ou agressivos e potenciais causadores
de agravos e riscos à saúde da população;
• de vigilância, fiscalização inspeção sanitária em
ambientes com animais de companhia com riscos à saúde
pública;
• relativas ao atendimento às emergências relacionadas a
animais em vias públicas e com risco de acidentes;
• de remoção de animais suspeitos de zoonoses, doentes
ou feridos;
• de avaliação das condições de saúde dos animais
resgatados ou removidos prestando-lhes os cuidados
necessários ao restabelecimento da higidez;
• de implementação e avaliação das ações relativas aos
programas de controle de hospedeiros, reservatórios e
animais peçonhentos, conforme normas vigentes;
• vigilância e fiscalização sanitária referentes ao controle de
populações animais que possam atuar como hospedeiros e
reservatórios potenciais causadores de incômodos, agravos
e doenças a outros animais e à população;
• investigação epidemiológica e controle de focos das
zoonoses transmitidas por hospedeiros e reservatórios
animais;
• vigilância e fiscalização e sanitária referentes ao controle
de vetores de doenças e de animais peçonhentos;
• vigilância entomológica e controle de animais
peçonhentos, conforme normas vigentes;
• elaborar relatórios gerenciais.
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