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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS/SJ - Nº 012/2020. 

 

“ATUALIZA A REGULAMENTAÇÃO DO 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE ELETIVOS, ATENÇÃO 

PRIMARIA E SECUNDARIA, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ” 

 

O Secretário Municipal de saúde, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a legislação do Sistema Único de Saúde, considerando 

especialmente: 

- Que a Saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Poder 

Público promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício; 

- Que há uma preocupação com os níveis de disseminação do COVID-19, 

ainda que o Ministério da Saúde vem anunciando diferentes medidas para 

intensificar a vigilância, o diagnóstico e o tratamento do novo 

Coronavírus; 

- Que o Poder Público deve garantir a saúde da população mediante a 

formulação e a execução de políticas públicas e sociais que visem a 

redução de riscos de doenças e de outros agravos, bem como o 

estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e 

igualitário a ações e serviços de qualidade para sua promoção, proteção e 

recuperação;   

- Que as emergências em saúde pública contribuem de forma expressiva 

com a morbimortalidade no mundo contemporâneo, exigindo, dos 

governos o aprimoramento da capacidade de preparação e de resposta. A 

vulnerabilidade social, econômica e ambiental amplia o risco de impacto à 

saúde humana decorrente de emergências em saúde pública; 

- Que a preparação e a resposta às emergências reduzem os impactos na 

saúde pública e a coordenação entre as esferas de gestão do SUS, e a 

integração dos serviços de saúde é essencial para uma resposta oportuna; 

- Que se entende por Vigilância em Saúde o conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir agravos a saúde;  

- Que a emergência em saúde pública caracteriza-se como uma situação 

que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e 

de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em 

situações que podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de 

desastres, ou de desassistência à população.  

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Estabelece regramento para o funcionamento dos serviços de 

ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDARIA, SERVIÇOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no município de São Jerônimo. 

Devendo atender da seguinte forma: 

 

I – UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS: 

 

A – As Unidades de Saúde permanecerão abertas normalmente para 

atender aos pacientes que necessitarem de serviços de forma 

AGENDADA, para as consultas clinicas e pediatria serão agendadas com 

a observância do intervalo mínimo de 15 minutos entre uma consulta e 

outra, podendo ser estendido o intervalo conforme necessidade de cada 

profissional; 

B – Será mantido o agendamento de consultas de até 12 agendas por turno 

(conforme preconiza a nova PNAB e OMS) e até 4 consultas de PA; 

C –   Limito em 1 acompanhante nos casos de crianças e idosos; 

D – O usuário deverá chegar apenas 5 minutos do horário agendado para a 

consulta;  

E – Os serviços de atendimento ambulatorial e de curativos serão 

regulamentados pelo profissional responsável técnico da unidade, afim de 

evitar aglomerações;  

F – As visitas domiciliares para pacientes acamados serão mantidas 

normalmente, adotado os devidos cuidados e protocolos de prevenção; 

G – Os casos gripais devem ser encaminhados para o Centro de Referência 

de Doenças Respiratórias.   

H – Mantenha-se a normalidade do atendimento da sala de vacinas, 

observando a descentralização da sala de vacinas da Unidade Central para 

as áreas de saúde 1,2 e 3 e a Sala de Vacinas na Unidade da Palmeira para 

a área de saúde 4; 

I – Obrigatório o uso de máscaras e aferição da temperatura corporal no 

acesso a unidade de saúde 

 

II – CAPS  

 

A – As consultas psiquiátricas serão agendadas com a observância do 

intervalo de 30 minutos entre uma consulta e outra; 

B – Atendimentos psicológicos e serviços de enfermagem serão agendadas 

com a observância do intervalo de 30 minutos entre um atendimento e 

outro; 

C – O CAPS procederá o monitoramento de seus pacientes por contato 

telefônico e por visita domiciliar, nos casos em que achar tecnicamente 

oportuno;  

D – O usuário deverá chegar no horário agendado para a consulta;  

E – Atividades em grupo e oficinas terapêuticas retornarão conforme 

planejamento da equipe; 

F – Obrigatório o uso de máscaras e aferição da temperatura corporal no 

acesso a unidade de saúde. 

 

III – POLICLINICA  

 

A – ECOGRAFIAS: Serão agendados exames de 15 em 15 minutos, sendo 

que o usuário deverá chegar apenas 5 minutos do horário agendado. 

Limito em 1 acompanhante para os seguintes casos: 

- Crianças de 0 a 12 anos, podendo entrada de acompanhante no 

consultório; 

- Pacientes portadores de deficiências, podendo entrada de acompanhante 

no consultório conforme avaliação. 

B – FISIOTERAPIA: Fica autorizado o atendimento através de 

agendamento, sendo com no máximo 4 usuários por sessão, mantendo o 

distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os usuários. Os usuários 

deverão chegar apenas 5 minutos do horário agendado para a sessão. Os 

acompanhantes deverão permanecer fora do recinto da Policlínica; 

C – ELETROCARDIOGRAMA: Fica autorizado o agendamento de 

pacientes de 30 em 30 minutos, portando a requisição médica; 

 

D – CONSULTAS PARA GESTANTES: Será agendado consultas de 30 

em 30 minutos, sendo que a usuária deverá chegar apenas 5 minutos do 

horário agendado para a consulta, não podendo a entrada de 

acompanhantes;  

E – Limite de no máximo 20 pessoas dentro da Unidade, mantendo o 

distanciamento adequado;  

F – Obrigatório o uso de máscaras e aferição da temperatura corporal no 

acesso a unidade de saúde. 

 

 

IV – CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS 

(SUSPEITAS DE COVID-19): 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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A - Funcionará de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00, na Rua 

Riachuelo, n°223, Bairro Centro; 

B – Todos os casos respiratórios serão monitorados diariamente conforme 

prontuário, devendo o profissional médico decidir sobre a quarentena;  

C – O médico deverá registrar o atendimento no prontuário eletrônico do 

Sistema FLY; 

D – Todos os pacientes em acompanhamento devem ser registrados 

conforme anexo I dessa IN; 

E – Todos os casos suspeitos em acompanhamento deverão ser testados 

conforme o protocolo de testagem; 

F – Durante sábados, domingos e feriados o Profissional responsável pelo 

monitoramento do dia, entrará em contato com os pacientes em 

acompanhamento; 

G – Obrigatório o uso de máscaras e aferição da temperatura corporal no 

acesso a unidade de saúde; 

 

V – AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  

 

A – Os Agentes Comunitários de Saúde deverão atuar dando instruções de 

saúde, promovendo o monitoramento de sua micro área de saúde, bem 

como prestarão auxilio no monitoramento de pacientes em 

acompanhamento pelo Centro de Doenças Respiratórias Agudas (Suspeita 

de COVID-19), promovendo fiscalização do protocolo de distanciamento 

social; 

B – Realizarão visitadas domiciliares para entrega de encaminhamentos, 

atualizações de Cartão SUS, conforme necessidade; 

C – Estão designados para auxiliar na triagem de atendimentos das UBS, 

Secretaria Municipal de Saúde e Policlínica; 

D – Deverão manter a atualização dos cadastros famílias. 

 

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

 

A – SETOR DE TRANSPORTE:  Seguirá a Ordem de Serviço SMS/SJ – 

N°003, de 18 de março de 2020, que dispões sobre o funcionamento dos 

serviços de transporte na Secretaria de Saúde durante a Pandemia do Vírus 

COVID – 19; 

B – SETOR DE MARCAÇÂO DE EXAMES: Serão autorizados os 

pedidos de  exames de RX, Ecografias e exames laboratoriais, e exames de 

pré-natal; 

C – SETOR DE REGULAÇÃO: serão recebidos encaminhamentos para 

tais especialidades. Para informações sobre o andamento de 

encaminhamentos, anteriormente realizados, os pacientes deverão realizar 

contato através dos telefones: (51) 3651-1288 ou (51) 3651-3211; 

D – Obrigatório o uso de máscaras e aferição da temperatura corporal no 

acesso a unidade de saúde 

 

VII – DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 

A – Deve ser mantido o serviço de emissão de alvarás sanitários; 

B – Intensifique-se as ações de fiscalização quanto ao cumprimento dos 

protocolos de distanciamento social controlado; 

C – Mantenha-se todos os programas de vigilância ambiental e sanitária; 

D – Estabeleço a criação de equipes de sobre aviso de forma ininterrupta 

para atender aos chamados do Disque Denúncia COVID 99584096. 

 

Art. 2º - Esta Instrução Normativa, entra em vigor a partir da presente 

data, revogando-se a IN 10/2020. 

 

Art. 3° - Dê ciência a todos os Servidores da Saúde e dos demais setores 

envolvidos, publique no Diário Oficial do Município. 

  

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 03 de novembro de 2020. 

  

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

ANEXO I 

PRONTUÁRIO DE ACOMPAMENTO DE PACIENTE EM 

OBSERVAÇÃO DOMICILIAR 

NOME: ________________________________________ 

D/N:_______/________/_________ 

ENDEREÇO:________________________________________________ 

 

TEFELONES DE CONTATO:______________________________ 

 

MEMBROS  FAMILIA (nome e idade) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Evolução (dados clínicos diários e sintomáticos do paciente e membros da 

família)_____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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PORTARIA Nº 79/2020 

 

Concede Licença Maternidade a 

Servidora Danieli Cristina Garcia 

Conceição. 

 

Amaro Jerônimo Vanti Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 

no art. 46, inciso I da Lei Orgânica do Município e art. 35 do Regimento 

Interno, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Conceder a Servidora Danieli Cristina Garcia Conceição Licença 

Maternidade pelo período de 120 dias, a contar de 04/11/2020, conforme 

atestado médico apresentado.  

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 04 de novembro de 2020. 

São Jerônimo, 04 de novembro de 2020. 

Amaro Jerônimo Vanti Azevedo 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

Dispensa de Licitação nº 151/2020 

 

AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 52/2020 da Comissão de 

Licitação da Câmara Municipal, 

CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para 

o seguinte item: 

Objeto: Aquisição de 50 pacotes de 1000 folhas de 20cmx21cm de papel 

toalha.  

Empresa: Letícia K. C. Brandão  - ME, localizada na Rua Ramiro 

Barcelos, 447, centro, São Jerônimo - RS  

 Valor: R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais). 

Embasamento legal: artigo 24, caput e inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

PUBLIQUE-SE. 

São Jerônimo, 05 de novembro de 2020. 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Dispensa de Licitação nº 152/2020 

 

AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 52/2020 da Comissão de 

Licitação da Câmara Municipal, 

CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para 

o seguinte item: 

Objeto: Aquisição de 3 cópias de chave (Dovale) da porta principal da 

Câmara de Vereadores. 

Empresa: Valderi dos Santos Costa, CNPJ 13.663.407/0001-40, localizada 

na Rua  Trinta de Setembro, 298, São Jerônimo - RS 

Valor: R$ 24,00 (vinte e quatro reais). 

Embasamento legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

PUBLIQUE-SE. 

São Jerônimo, 05 de novembro de 2020. 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Dispensa de Licitação nº 153/2020 

 

AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 52/2020 da Comissão de 

Licitação da Câmara Municipal, 

CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para 

o seguinte item: 

Objeto: Aquisição de 10 unidades de desinfetante para uso geral de 5 litros 

fragrância de lavanda.  

Empresa: Letícia K. C. Brandão  - ME, localizada na Rua Ramiro 

Barcelos, 447, centro, São Jerônimo - RS  

 Valor: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). 

Embasamento legal: artigo 24, caput e inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

PUBLIQUE-SE. 

São Jerônimo, 05 de novembro de 2020. 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Dispensa de Licitação nº 154/2020 

 

AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 52/2020 da Comissão de 

Licitação da Câmara Municipal, 

CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para 

o seguinte item: 

Objeto: Aquisição de 01 carimbo automático de 23x59mm. 

Empresa: Valderi dos Santos Costa, CNPJ 13.663.407/0001-40, localizada 

na Rua  Trinta de Setembro, 298, São Jerônimo - RS 

Valor: R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais). 

Embasamento legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

PUBLIQUE-SE. 

São Jerônimo, 05 de novembro de 2020. 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Dispensa de Licitação nº 155/2020 

 

AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 52/2020 da Comissão de 

Licitação da Câmara Municipal, 

CONSIDERANDO o parecer do Procurador Jurídico Petrônio José Weber, 

RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para 

o seguinte item: 

Objeto: Aquisição de 40 pacotes de açúcar refinado de 1kg. 

Empresa: Letícia K. C. Brandão  - ME, localizada na Rua Ramiro 

Barcelos, 447, centro, São Jerônimo - RS  

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 
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Valor: R$ 119,60 (cento e dezenove reais com sessenta centavos). 

Embasamento legal: artigo 24, caput e inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

PUBLIQUE-SE. 

São Jerônimo, 05 de novembro de 2020. 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente da Câmara de Vereadores 
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