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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 

 

N°0000670/2021 

 

AUTUADO:  LETICIA K.C. BRANDÃO (CENTRO REAL) 

ASSUNTO: RECONSIDERAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO 

SANITÁRIA E REFORMA DE PENALIDADE E EXTINÇÃO DE 

INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

                               A autuada já qualificada no auto de INFRAÇÃO 

SANITÁRIA nº392/2021 E AUTO DE INTERDIÇÃO N°393 solicitou 

juntada manifestação de defesa aos autos, de forma tempestiva, conforme 

estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por 

descumprimento da legislação estadual e municipal que determina a 

obrigatoriedade protocolos de enfretamento a COVID, bem como o 

protocolo de bandeira preta.  

Analisando os documentos bem como a argumentação trazida aos autos na 

defesa apresentada nas páginas n° 12,13,14 e anexos 15 á 31 do Processo 

Sanitário administrativo n°000670/2021, Passo a considerar: 

A empresa foi autuada em 11/03/2021, por não atender aos protocolos 

estabelecidos no sistema de bandeiras na cor preta. Ou seja, as restrições 

para a abertura de funcionamento de estabelecimentos que comercializem 

produtos essenciais com produtos de bazar exposto em prateleiras. O Agente 

Fiscal encontrou o estabelecimento sem que ocorresse a devido separação 

entre o comercio essenciais e os produtos vedados pela legislação.  Porém 

também fotografou e demonstra que existia barreiras feitas com fita zebrada, 

conforme fotos anexas comprovam. Ao apresentar a defesa trouxe aos autos 

da infração sanitária administrativa o Plano de contingência para o 

funcionamento apenas do comercio de produtos essenciais. Juntando ainda 

fotos que comprovam a demarcação da área para essa finalidade e a 

metodologia a ser realizada para o controle de fluxo de pessoas, bem como 

fluxo de funcionários no ambiente. Assim exposto decido: acolher o pedido 

de extinção da interdição administrativa, com base no plano de contingência 

para a abertura do estabelecimento atendendo exclusivamente as atividades 

essenciais. Decido também converter a penalidade de multa grave para 

PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA E CONTRA PROPAGRANDA. 

Devendo estabelecimento publicar em sua página nas redes sociais nota 

devidamente aprovada pela vigilância em Saúde, promovendo a prevenção a 

COVID-19, pelo período que durar a bandeira preta. Encaminho para a Junta 

Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária JARVI, nos termos da Lei 

Municipal n°3616/2018 e da Instrução Normativa SMS n°05/2021, publique-

se no diário oficial do município e cientifique os interessados. 

                                                 São Jerônimo, 16 de março de 2021 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 

 

N°0000702/2021 

 

AUTUADO:   FARMÁCIA SÃO JOÃO – COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 

ASSUNTO: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO SANITÁRIA E REFORMA DE PENALIDADE 

 

                               A autuada já qualificada no auto de infração sanitária nº 

259/2021 solicitou juntada manifestação de defesa aos autos, de forma 

tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei  

 

municipal 3616/2018, por descumprimento da legislação estadual e 

municipal que determina a obrigatoriedade protocolos de enfretamento ao 

COVID.  

Analisando os documentos bem como a argumentação trazida aos autos na 

defesa apresentada nas páginas n°,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 

do Processo Sanitário administrativo n°000702/2021, Passo a considerar: A 

empresa foi autuada em 01/03/2021, por DEIXAR DE INFORMAR 

NOTIFICAR DE FORMA COMPULSORIA AO CDR (CENTRO DE 

DOENÇAS RESPIRATORIAS) e descumprir a Portaria 769/2020. 

Vejamos os fatos: Aconteceu que chegou a fiscalização da Secretaria 

Municipal de Saúde, denuncia que paciente circulava na cidade com 

diagnóstico positivo para a Covid-19, feito na Farmácia São João. Nesse 

momento por volta das 17:30 do dia 01/03/2021, foi feito contato com a 

equipe do CRD afim de averiguar se ocorreu a notificação do paciente objeto 

da denúncia.  Foi verificado que não dispunha até o momento da obrigatória 

e compulsória notificação. Nesse momento a Fiscalização se dirigiu até o 

estabelecimento, chegando lá, não encontrou no local a farmacêutica 

responsável pelo estabelecimento e consequente realização dos testes. Esse é 

o breve relato.  

Da decisão: 

Uma das principais diretrizes de enfrentamento da pandemia do novo 

coronavírus é a comunicação, às autoridades sanitárias, em casos de suspeita 

de contato com agentes infecciosos ou de circulação em meios ou regiões de 

risco. Para os profissionais da saúde que estão atuando diretamente com 

pacientes acometidos pela doença, a notificação às autoridades competentes 

de casos suspeitos ou confirmados de covid-19 é essencial não só para 

controle de dados da pandemia, mas principalmente para dar embasamento a 

futuras medidas públicas que possam vir a ser adotadas. 

É inegável a importância do trabalho que profissionais da saúde exercem em 

uma sociedade, sendo ainda mais imprescindível no combate de uma 

pandemia, como a vivida atualmente. Nesse contexto, a realização da 

notificação ou comunicação é obrigação legal. A autuada apensou a esse 

processo administrativo defesa alegando que não cometeu o crime a ela 

imputado pela autoridade sanitária que lavrou o auto de infração sanitária. 

Anexou. e-mail de inelegível leitura que entendemos ser datado 01/03/2021 

as 20:37, fato que chama atenção pois e-mail apresentado foi enviado depois 

da lavratura do auto de infração que ocorreu as 19:55hs.Dessa forma passo a 

DECIDIR: Rejeito o pedido expresso na letra A, para declarar a nulidade do 

auto de infração, o mesmo deve seguir o rito estabelecido na lei municipal 

n°3616/2018. Rejeito o pedido expresso na letras B,C,D dada a gravidade da 

situação sanitária causada pela pandemia, e pelos argumentos trazidos ao 

processo não encontrarem a menor fundamentação, que ainda a situação 

extraordinária em relação aos de efeitos mundiais do coronavírus, tem como 

objetivo a proteção da coletividade e dispõe sobre as medidas que devem ser 

adotadas pelo poder público, diante da situação de emergência na saúde 

pública; considerando ainda que O ESTABELECIEMTO É UMA 

FARMÁCIA e deve cumprir com toda a legislação sanitária. Rejeito o 

pedido na letra E, o processo sanitário administrativo deve ser orientado e 

seguir o rito estabelecido na lei municipal n°3616/2018. DESSA FORMA 

MANTENHO NA INTEGRA A PENALIDADE ESTABELECIDA PELA 

AUTORIDADE SANITÁRIA QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO. 

Encaminho para a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 

JARVI, nos termos da Lei Municipal n°3616/2018 e da Instrução Normativa 

SMS n°05/2021, publique-se no diário oficial do município e cientifique os 

interessados. 

São Jerônimo, 16 de março de 2021 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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ATA N°09/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 594 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 

horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – 

JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos administrativos 

abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, sendo imediatamente 

feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN n°05/2021. Com a 

seguinte ordem de deliberação:  PROCESSO ADMINISTRATIVO 

SANITÁRIO N°0000594/2021, AUTUADO:  LOJAS BENOIT 

ELETRODOMESTICOS. A autuada já qualificada no auto de infração 

sanitária nº 366/2021 solicitou juntada manifestação de defesa aos autos, de 

forma tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei 

municipal 3616/2018, por descumprimento da legislação estadual e 

municipal que determina a obrigatoriedade protocolos de enfretamento ao 

COVID, bem como o protocolo de bandeira preta. Analisando os 

documentos bem como a argumentação trazida aos autos na defesa 

apresentada nas páginas n°06,07,08,09,10,11,12 do Processo Sanitário 

administrativo n°000594/2021, a autoridade sanitária julgadora, considerou: 

A empresa foi autuada em 27/02/2021, por não atender aos protocolos 

estabelecidos no sistema de bandeiras na cor preta. Ou seja, as restrições 

para a abertura de funcionamento de Estabelecimentos que comercializem 

material de construção e agência financeira. O Agente Fiscal encontrou o 

estabelecimento sem que ocorresse a devido separação entre o comercio de 

materiais de construção, juntos com os produtos de eletrodomésticos e 

demais itens não essenciais vedados pelo Decreto estadual. Não existia no 

local as demarcações necessárias estabelecidas no regramento. Ou seja 

distanciamento delimitado, controle de fluxo de pessoal, disponibilização de 

álcool gel em postos estratégicos, redução do número de funcionários por 

setores. Ao apresentar a defesa trouxe aos autos da infração sanitária 

administrativa o Plano de contingência para o funcionamento apenas do 

comercio de material de construção. Juntando ainda fotos que comprovam a 

demarcação da área para essa finalidade e a metodologia a ser realizada para 

o controle de fluxo de pessoas, bem como fluxo de funcionários no 

ambiente. A DEFESA juntada aos autos do processo administrativo, não 

demonstram efetivamente as medidas que foram adotadas para sanar os 

apontamentos feitos no auto de infração. A simples leitura do relatório 

apenso na página 03 do processo administrativo n° 594/2021, demostra de 

forma clara o real descumprimento a norma estabelecida para o protocolo de 

bandeira preta. Assim Julgou por rejeitar o requerimento de pedido de 

impugnação. Mantendo dessa forma a penalidade modalidade GRAVE, 60 

UFM. Assim encaminhou para análise e julgamento em 2° e última instancia 

encaminho para da Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 

JARVI, nos termos da Lei Municipal n°3616/2018 e da Instrução Normativa 

SMS n°05/2021. Analisando os dados e informações trazidas a processo e 

depois de discutir todos os aspectos apresentados a Junta Administrativa de 

Recurso de Vigilância Sanitária JARVI, entendeu que não existe subsidio 

para anular ou impugnar o auto de infração sanitária, pois ele ocorreu. Porém 

levando em consideração as demais decisões no mesmo sentido, decidiu por 

reformar a modalidade da penalidade de GRAVE, para LEVE, estabelecendo 

multa em 30 UFM. Determinou ainda que seja comunicado ao setor 

tributário para o lançamento do debito, e que seja publicada a ata da sessão 

do diário oficial do município. Nada mais havendo a constar em ata, eu Ester 

Anselmo, secretariei a sessão de julgamento, lavrei a presente ata que foi lida 

e por mim e dos demais. 

 

ATA N°05/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 595 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez horas 

reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – 

JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos administrativos 

abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, sendo imediatamente 

feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN n°05/2021. Com a 

seguinte ordem de deliberação: PROCESSO ADMINISTRATIVO 

SANITÁRIO N°0000595/2021, AUTUADO:  QUERO QUERO LTDA. A 

autuada já qualificada no auto de infração sanitária nº 365/2021 solicitou 

juntada manifestação de defesa aos autos, de forma tempestiva, conforme 

estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por 

descumprimento da legislação estadual e municipal que determina a 

obrigatoriedade protocolos de enfretamento ao COVID, bem como o 

protocolo de bandeira preta. Analisando os documentos bem como a 

argumentação trazida aos autos na defesa apresentada nas páginas 

n°,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 do Processo Sanitário 

administrativo n°000596/2021, o Secretario na condição de julgador em 

primeira instância, considerou: A empresa foi autuada em 27/02/2021, por 

não atender aos protocolos estabelecidos no sistema de bandeiras na cor 

preta. Ou seja, as restrições para a abertura de funcionamento de 

Estabelecimentos que comercializem material de construção e agência 

financeira. O Agente Fiscal encontrou o estabelecimento sem que ocorresse 

a devido separação entre o comercio de materiais de construção, juntos com 

os produtos de eletrodomésticos e demais itens não essenciais vedados pelo 

Decreto estadual. Não existia no local as demarcações necessárias 

estabelecidas no regramento. Ou seja distanciamento delimitado, controle de 

fluxo de pessoal, disponibilização de alccol gel em postos estratégicos, 

redução do número de funcionários por setores. Ao apresentar a defesa 

trouxe aos autos da infração sanitária administrativa o Plano de contingência 

para o funcionamento apenas do comercio de material de construção. 

Juntando ainda fotos que comprovam a demarcação da área para essa 

finalidade e a metodologia a ser realizada para o controle de fluxo de 

pessoas, bem como fluxo de funcionários no ambiente. Assim exposto 

decidiu: Acolher o plano de contingência para a abertura do estabelecimento 

de forma parcial, para atender exclusivamente as atividades essenciais.  

Conforme a solicitação expressa a defesa apresentada. Decidiu também 

rejeitar o pedido de aplicação de penalidade de advertência, porém reformou 

a penalidade apresentada no auto de infração. Atenuou a penalidade de 

modalidade GRAVE para modalidade LEVE, reduzindo de 60 UFM, para 20 

UFM. Essa foi a decisão. Analisando o processo bem como a defesa trazida 

e a argumentação posta, a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância 

Sanitária – JARVI, DECIDIU POR UNANIMIDADE MANTER A 

DECISÃO E A PENALIDADE APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, 

reduzindo de 60 UFM, para 20 UFM. Determinou ainda que seja 

comunicado ao setor tributário para o lançamento do debito, e que seja 

publicada a ata da sessão do diário oficial do município. Nada mais havendo 

a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão de julgamento, lavrei 

a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 
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ATA N°01/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 596 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez horas 

reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – 

JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos administrativos 

abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, sendo imediatamente 

feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN n°05/2021. Com a 

seguinte ordem de deliberação: PROCESSO ADMINISTRATIVO 

SANITÁRIO N°0000596/2021, AUTUADO:  LOJAS BECKER. A autuada 

já qualificada no auto de infração sanitária nº 364/2021 solicitou juntada 

manifestação de defesa aos autos, de forma tempestiva, conforme estabelece 

o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por 

descumprimento da legislação estadual e municipal que determina a 

obrigatoriedade protocolos de enfretamento ao COVID, bem como o 

protocolo de bandeira preta. Analisando os documentos bem como a 

argumentação trazida aos autos na defesa apresentada nas páginas 

n°05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,

29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,43 do Processo Sanitário 

administrativo n°000596/2021, o Secretario na condição de julgador em 

primeira instância, considerou: A empresa foi autuada em 27/02/2021, por 

não atender aos protocolos estabelecidos no sistema de bandeiras na cor 

preta. Ou seja, as restrições para a abertura de funcionamento de 

Estabelecimentos que comercializem material de construção e agência 

financeira. O Agente Fiscal encontrou o estabelecimento sem que ocorresse 

a devido separação entre o comercio de materiais de construção, juntos com 

os produtos de eletrodomésticos e demais itens não essenciais vedados pelo 

Decreto estadual. A separação é obrigatória onde os itens não essenciais não 

fiquem a mostra. Ao apresentar a defesa trouxe aos autos da infração 

sanitária administrativa o Plano de contingência para o funcionamento 

apenas do comercio de material de construção. Juntando ainda fotos que 

comprovam a demarcação da área para essa finalidade e a metodologia a ser 

realizada para o controle de fluxo de pessoas, bem como fluxo de 

funcionários no ambiente. Assim exposto decidiu: Acolher o plano de 

contingência para a abertura do estabelecimento de forma parcial, para 

atender exclusivamente as atividades essenciais.  Conforme a solicitação 

expressa a defesa apresentada. Decidiu também rejeitar o pedido de 

aplicação de penalidade de advertência, porém reformou a penalidade 

apresentada no auto de infração. Atenuou a penalidade de modalidade 

GRAVE para modalidade LEVE, reduzindo de 60 UFM, para 20 UFM. Essa 

foi a decisão. Analisando o processo bem como a defesa trazida e a 

argumentação posta, a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância 

Sanitária – JARVI, DECIDIU POR UNANIMIDADE MANTER A 

DECISÃO E A PENALIDADE APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, 

reduzindo de 60 UFM, para 20 UFM. Determinou ainda que seja 

comunicado ao setor tributário para o lançamento do debito, e que seja 

publicada a ata da sessão do diário oficial do município. Nada mais havendo 

a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão de julgamento, lavrei 

a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 

 

 

 

 

 

ATA N°08/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 652 

 

               

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 

horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – 

JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos administrativos 

abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, sendo imediatamente 

feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN n°05/2021. Com a 

seguinte ordem de deliberação:  PROCESSO ADMINISTRATIVO 

SANITÁRIO N°0000652/2021 AUTUADO:  GALPÃO DA PIZZA D&M 

LTDA,  A autuada já qualificada no auto de infração sanitária nº 388/2021  e 

auto de apreensão 281/2021 solicitou juntada manifestação de defesa aos 

autos, de forma tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 

3° da lei municipal 3616/2018, por descumprimento da legislação estadual e 

municipal que determina a obrigatoriedade protocolos de enfretamento ao 

COVID, bem como o protocolo de bandeira preta. Analisando os 

documentos bem como a argumentação trazida aos autos na defesa 

apresentada nas páginas n°08 e 09 do Processo Sanitário administrativo 

n°000652/2021, Passo a considerar: A empresa foi autuada em 06/03/2021, 

por não atender aos protocolos estabelecidos no sistema de bandeiras na cor 

preta, bem como as restrições trazidas pelo Decreto Municipal n° 

5.095/2021.A Empresa foi autuada transportando Pizzas do Município de 

Charqueadas para o Município de São Jerônimo, em claro desrespeito ao que 

determina o Decreto n° 5.095/2021, que determina o fechamento de todos os 

estabelecimentos comerciais, e de serviços e de manutenção, das 20horas às 

5horas da manhã. Os produtos apreendidos foram consignados em auto de 

apreensão e destinados ao HCSJ. Em seu relatório o fiscal sanitário evoca o  

Art.36 da Lei 3616/2018, estabelece que  Os estabelecimentos sujeitos ao 

controle e à fiscalização sanitária devem ter Alvará Sanitário expedido pela 

autoridade municipal competente, com validade de 01(um) ano, a partir de 

sua emissão, com renovação por período iguais e sucessivos, devendo ser 

requerida à renovação nos primeiros 30(trinta) dias anteriores ao vencimento 

do Alvará sanitário, ressalvado o prazo de vigência que deve iniciar um dia 

após o vencimento do alvará em vigor, no caso de parecer favorável a 

emissão. Entendo que não é o caso. A empresa tem seu alvará sanitário para 

produzir em seu município, porém o Motoboy deveria ter autorização 

municipal para transporte de alimentos. Entendo que a autoridade sanitária 

que lavrou o auto, deveria ter expedido ao de infração sanitária, também para 

o Motoboy. Esse foi o relato da autoridade julgadora. Que decidiu acolher o 

pedido da defesa, aplicando a penalidade de advertência, e contra propagada 

nas redes sociais, (cinco publicações conforme o modelo a ser disponível 

pela Vigilância em Saúde) e reformando a penalidade apresentada no auto de 

infração. Analisando o processo bem como a defesa trazida e a 

argumentação posta, a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância 

Sanitária – JARVI, DECIDIU POR UNANIMIDADE MANTER A 

DECISÃO E A PENALIDADE APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, 

determinou ainda que seja comunicado ao setor tributário para o lançamento 

do debito, e que seja publicada a ata da sessão do diário oficial do município. 

Nada mais havendo a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão 

de julgamento, lavrei a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 
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ATA N°07/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 670 

 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 

horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – 

JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos administrativos 

abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, sendo imediatamente 

feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN n°05/2021. Com a 

seguinte ordem de deliberação:  PROCESSO ADMINISTRATIVO 

SANITÁRIO N°0000670/2021,  AUTUADO:  LETICIA K.C. BRANDÃO 

(CENTRO REAL)                               A autuada já qualificada no auto de 

INFRAÇÃO SANITÁRIA nº392/2021 E AUTO DE INTERDIÇÃO N°393 

solicitou juntada manifestação de defesa aos autos, de forma tempestiva, 

conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 

3616/2018, por descumprimento da legislação estadual e municipal que 

determina a obrigatoriedade protocolos de enfretamento a COVID, bem 

como o protocolo de bandeira preta. Analisando os documentos bem como a 

argumentação trazida aos autos na defesa apresentada nas páginas n° 

12,13,14 e anexos 15 á 31 do Processo Sanitário administrativo 

n°000670/2021, A Autoridade julgadora em primeira instância considerou: 

A empresa foi autuada em 11/03/2021, por não atender aos protocolos 

estabelecidos no sistema de bandeiras na cor preta. Ou seja, as restrições 

para a abertura de funcionamento de estabelecimentos que comercializem 

produtos essenciais com produtos de bazar exposto em prateleiras. O Agente 

Fiscal encontrou o estabelecimento sem que ocorresse a devido separação 

entre o comercio essenciais e os produtos vedados pela legislação.  Porém 

também fotografou e demonstra que existia barreiras feitas com fita zebrada, 

conforme fotos anexas comprovam. Ao apresentar a defesa trouxe aos autos 

da infração sanitária administrativa o Plano de contingência para o 

funcionamento apenas do comercio de produtos essenciais. Juntando ainda 

fotos que comprovam a demarcação da área para essa finalidade e a 

metodologia a ser realizada para o controle de fluxo de pessoas, bem como 

fluxo de funcionários no ambiente. Assim decidiu por acolher o pedido de 

extinção da interdição administrativa, com base no plano de contingência 

para a abertura do estabelecimento atendendo exclusivamente as atividades 

essenciais e também converter a penalidade de multa grave para 

PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA E CONTRA PROPAGRANDA. 

Devendo estabelecimento publicar em sua página nas redes sociais nota 

devidamente aprovada pela vigilância em Saúde, promovendo a prevenção a 

COVID-19, pelo período que durar a bandeira preta. Encaminho para a Junta 

Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária JARVI, nos termos da Lei 

Municipal n°3616/2018 e da Instrução Normativa SMS n°05/2021, publique-

se no diário oficial do município e cientifique os interessados. Essa foi a 

decisão. Analisando o processo bem como a defesa trazida e a argumentação 

posta, a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – JARVI, 

DECIDIU POR UNANIMIDADE MANTER A DECISÃO E A 

PENALIDADE APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, convertendo em 

PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA E CONTRA PROPAGRANDA. 

Determinou ainda que seja publicada a ata da sessão do diário oficial do 

município. Nada mais havendo a constar em ata, eu Ester Anselmo, 

secretariei a sessão de julgamento, lavrei a presente ata que foi lida e por 

mim e dos demais. 

 

ATA N°04/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 598 

               

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez horas 

reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – 

JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos administrativos 

abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, sendo imediatamente 

feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN n°05/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N°0000598/2021 

AUTUADO:  T.T GOMES DE ALMEIDA. A autuada já qualificada no auto 

de infração sanitária nº 358/2021 solicitou juntada manifestação de defesa 

aos autos, de forma tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 

2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por descumprimento do decreto 

municipal n°5025/2020 que determina a obrigatoriedade uso de mascaras 

para o enfretamento a COVID-19. Analisando os documentos bem como a 

argumentação trazida aos autos na defesa apresentada na página n°05, do 

Processo Sanitário administrativo n°000598 /2021, Passo a considerar: A 

empresa foi autuada em 26/02/2021, por não atender aos protocolos 

estabelecidos no e obrigatoriedade do uso de máscara. Ou seja, o fiscal 

sanitário no exercício de suas funções flagrou o estabelecimento aberto com 

duas funcionárias, uma sem máscara, e a outra com uso incorreto da 

máscara. Cabe destacar que o estabelecimento autuado, é uma Farmácia, 

enquadrada na modalidade de Unidade de Saúde. É o breve relato. Assim 

exposto decidiu por : Acolher o requerimento para enquadrar a infração pelo 

código sanitário municipal conforme a solicitação expressa a defesa 

apresentada. Decidiu também acolher, porém reformar a penalidade 

apresentada no auto de infração. Dessa forma aplicou a penalidade de 

modalidade LEVE, estabelecendo multa no valor 10 UFM. A Junta 

Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – JARVI, DECIDIU POR 

UNANIMIDADE MANTER A DECISÃO E A PENALIDADE 

APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, reduzindo de 60 UFM, para 10 UFM. 

Determinou ainda que seja comunicado ao setor tributário para o lançamento 

do debito, e que seja publicada a ata da sessão do diário oficial do município. 

Nada mais havendo a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão 

de julgamento, lavrei a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 

 

ATA N°02/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 591 

               

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez horas 

reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – 

JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos administrativos 

abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, sendo imediatamente 

feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN n°05/2021. Com a 

seguinte ordem de deliberação: PROCESSO ADMINISTRATIVO 
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SANITÁRIO N°0000591/2021 AUTUADO:  FARMACIA VIVAMED 

LTDA. A autuada já qualificada no auto de infração sanitária nº 357/2021 

solicitou juntada manifestação de defesa aos autos, de forma tempestiva, 

conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 

3616/2018, por descumprimento do decreto municipal n°5025/2020 que 

determina a obrigatoriedade uso de mascaras para o enfretamento a COVID-

19.  Analisando os documentos bem como a argumentação trazida aos autos 

na defesa apresentada na página n°05,06 e 07 do Processo Sanitário 

administrativo n°000591 /2021, Passo a considerar: A empresa foi autuada 

em 26/02/2021, por não atender aos protocolos estabelecidos e 

obrigatoriedade do uso de máscara. Ou seja, o fiscal sanitário no exercício de 

suas funções flagrou o estabelecimento aberto e suas funcionárias, com uso 

incorreto da máscara, fato presenciado pelos fiscais sanitários e pelos 

Policiais da Brigada Militar Cabe destacar que o estabelecimento autuado, é 

uma Farmácia, enquadrada na modalidade de Unidade de Saúde. A defesa 

sustenta que no momento não existia clientes dentro do estabelecimento, fato 

que não merece a menor consideração, pois o decreto 5025/20 é claro em seu 

objetivo, agravado ainda por ser um estabelecimento de saúde. É o breve 

relato. O Secretário de Saúde decidiu em julgamento em primeira instância 

por rejeitar posto na letra a expressa na defesa apresentada. Decido ainda o 

pedido feito na letra b, e reformar a penalidade apresentada no auto de 

infração. Aplicou a penalidade de modalidade LEVE, estabelecendo multa 

no valor 10 UFM, a decisão está embasada nas atenuantes trazidas ao 

Processo administrativo, no qual o Infrator demonstrou interesse em resolver 

a demanda de forma rápida e eficiente. A Junta Administrativa de Recurso 

de Vigilância Sanitária – JARVI, DECIDIU POR UNANIMIDADE 

MANTER A DECISÃO E A PENALIDADE APLICADA EM 1° 

INSTÂNCIA, reduzindo de 60 UFM, para 10 UFM. Determinou ainda que 

seja comunicado ao setor tributário para o lançamento do debito, e que seja 

publicada a ata da sessão do diário oficial do município. Nada mais havendo 

a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão de julgamento, lavrei 

a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 

EXTRATO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

MODALIDADE: Inexigibilidade 003/2021 (chamamento 01/21) 

Proc. adm:  nº 277/2021 

CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

OBJETO: a prestação dos serviços ambulatoriais de diagnóstico em 

laboratório clínico para a realização de exames laboratoriais, constantes no 
anexo único deste termo, parte do Edital de Chamamento Público nº 

001/2021. 

VALOR TOTAL: estimado mensal de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
VIGÊNCIA: da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021 

FISCAL: Ariane de Sousa Fagonde 

São Jerônimo, 22 de janeiro de 2021 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo, 

Secretária de Governo 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 

MODALIDADE: Inexigibilidade 013/2021 (chamamento 01/21) 
Proc. adm:  nº 099/2021 

CONTRATADA: MEDEIROS & MORESCO MEDICINA 

LABORATORIAL LTDA 
OBJETO: a prestação dos serviços ambulatoriais de diagnóstico em 

laboratório clínico para a realização de exames laboratoriais, constantes no 

anexo único deste termo, parte do Edital de Chamamento Público nº 
001/2021. 

VALOR: estimado mensal de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

VIGÊNCIA: da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021. 
FISCAL: Ariane de Sousa Fagonde 

São Jerônimo, 26 de fevereiro de 2021 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo, 

Secretária de Governo 

 

 

DESPACHO FINAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/SRP 

 

OBJETO:  o registro de preços para a aquisição de gás e água mineral, 
conforme especificações descritas no anexo I do edital. 

Considerando que em ata datada de 25/03/2021, às 14 hs, o Pregoeiro e 

Equipe de Apoio realizaram a abertura do processo licitatório PREGÃO 
ELETRÔNICO/SRP nº 014/2021, não tendo participado do certame 

nenhuma Empresa, determino o arquivamento do feito, com base no parecer 

Jurídico.  
São Jerônimo, 25 de março de 2021. 

 

Alessandra Soares Azzi Streb de Araújo 

Secretária Municipal de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 17/2021 - DL 

Processo Nr.: 131/2021 

Fornecedor: CABRAL E P. CABRAL - COMERCIO DE AUTO 

PECAS LTDA - Código: 6268 

Endereço: R PONCIANO RAMOS, 97, LOJA   
Cidade: São Jerônimo - RS   

CNPJ: 92.709.237/0001-64 Inscrição Estadual: 1210039149 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO DO 
VEICULO KAGOO, PLACA INE6977, DA SECRETARIA DA SAUDE. 

 
Item Quantidade Especificação Unid. Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 JOGO DE SAPATA (02-

01-0733) 

PÇ 180,00 180,00 

2 1,00 PASTILHA DE FREIO 

(02-01-0089) 

PÇ 
154,00 154,00 

3 2,00 DISCO DIANTEIRO (02-

01-1383) 

UN 
137,00 274,00 

4 2,00 TAMBOR TRASEIRO 

(02-02-1968) 

PÇ 
174,00 348,00 

5 2,00 ROLAMENTO RODA 

TRASEIRA (02-01-0830) 

PÇ 
225,00 450,00 

6 1,00 PARA-BRISA (02-01-

0003) 

UN 
850,00 850,00 

7 1,00 TENSOR DA CORREIA 

(02-01-0951) 

PÇ 
375,00 375,00 

8 1,00 PIVÔ LADO ESQUERDO 

(02-01-0264) 

PÇ 
95,00 95,00 

9 2,00 AMORTECEDOR 

DIANTEIRO (02-02-0133) 

JG 
570,00 1.140,00 

10 1,00 ROLAMENTO RODA 

DIANTEIRA ESQUERDA 

(02-01-0676) 

PÇ 

120,00 120,00 

11 4,00 BUCHA BALANÇA 

TRASEIRA (02-01-1209) 

PÇ 
42,00 168,00 

12 1,00 CORREIA 

ALTERNADOR (02-01-

0885) 

PÇ 

72,00 72,00 

13 2,00 COXIM AMORTECEDOR 

DIANTEIRO (02-01-1296) 

UN 
104,00 208,00 

14 4,00 BUCHA EIXO TRASEIRO 

(02-01-0489) 

UN 
72,00 288,00 

15 2,00 PALHETA (02-02-0339) UN 40,00 80,00 

16 1,00 MÃO DE OBRA (03-04-

0067) 

UN 

600,00 600,00 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 
JUSTIFICATIVA 

DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 131/2021. 
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RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

DESPACHO FINAL: 

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se 
em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria 

Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de 

Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores 

Valor da Despesa: 5.402,00 (cinco mil quatrocentos e dois reais) 

Pagamento : ATE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO 
DA NF NA CONTABILIDADE 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo, 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 18/2021 - DL 

Processo Nr.: 132/2021 

Fornecedor: ANDRE OMAR WILSMANN Código: 9188 

Endereço: R FLORES, 150   

Cidade: São Jerônimo - RS   
CNPJ: 14.439.922/0001-04 Inscrição Estadual:  

 

 
Objeto da Compra: CONSERTO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA 

IZD6J00. 
Item Quantidade Especificação Unid. Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 2,00 PIVÔ DIANTEIRO. (02-
01-0424) 

PÇ 98,00 196,00 

2 2,00 BUCHA DA BALANÇA 
(02-01-0939) PÇ 24,00 48,00 

3 4,00 

BUCHA 
ESTABILIZADOR 

DIANTEIRO (02-02-
1992) PÇ 33,00 132,00 

4 
2,00 

BUCHA MORCEGO 
(02-01-1385) UN 

110,00 220,00 

5 2,00 
KIT BATENTE 

DIANTEIRO (02-01-
0825) 

PÇ 79,00 158,00 

6 1,00 
PAR DE DISCOS DE 
FREIO DIANTEIROS 

(02-01-1386) 
UN 239,00 239,00 

7 
1,00 

JOGO DE PASTILHAS 
DIANTEIRA (02-01-

0926) 
PÇ 

110,00 110,00 

8 1,00 JOGO DE SAPATA 
(02-01-0733) PÇ 149,00 149,00 

9 
1,00 

CABO DE FREIO DE 
MÃO (02-01-0310) UN 

166,00 166,00 

10 1,00 
PAR DE TAMBORES 

DE FREIO (02-01-
1387) 

UN 239,00 239,00 

11 1,00 
AMORTECEDOR 

PORTA MALAS (02-
01-1388) 

UN 79,00 79,00 

12 1,00 
JOGO DE MOLAS DE 

FREIO TRASEIRO (02-
01-1389) 

UN 19,00 19,00 

13 2,00 
PARA BARRO 

DIANTEIRO (02-01-
1390) 

UN 119,00 238,00 

14 1,00 KIT FIXAÇÃO PARA-
BARRO (02-01-1391) UN 29,00 29,00 

15 
1,00 

MÃO DE OBRA (03-04-
0067) UN 

600,00 600,00 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA 

DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 132/2021. 
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

DESPACHO FINAL: 

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se 
em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria 

Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de 

Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores 

2.622,00 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais) 

Pagamento : ATÉ 30 DIA APÓS RECEBIMENTO DA 
NF NA CONTABILIDADE 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo, 

Secretária de Governo 
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