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PORTARIA Nº 13.448, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 

 

NOMEIA CARGO EM COMISSÃO DE 

ASSESSOR DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

com base na Lei Municipal nº 3.565, de 29 de agosto de 2017 e na forma do 

artigo 12, I da Lei Municipal 1.875/2001, 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, o cidadão CLÓVIS JOSÉ DA SILVA, para exercer o 

Cargo de Assessor de Obras e Serviços Urbanos – CC2 – lotado na 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 02.09.2019. 

São Jerônimo, 03 de setembro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Resolução CMS 10/2019 

  

“APROVA A REVISÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O 

QUADRIÊNIO 2018/2021” 

 

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências 

regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 446, de 12 de 

agosto de 1991, e suas alterações posteriores, faz saber que o Pleno do 

Conselho Municipal de Saúde de São Jerônimo, considerando: 

-   A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

-  A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; 

- Preservação da autonomia municipal para definir e planejar a política de 

saúde local; 

- A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; 

- A descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo; 

- A ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

- A definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de 

fiscalização das ações e serviços de saúde; 

-  A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em 

cada ano, à saúde; 

- A acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da 

população e das condições sanitárias; 

- A participação de formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio 

ambiente; 

- A necessidade de revisar anualmente as ações planejadas para o quadriênio 

2018/2021. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a revisão do Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 

2018/2021. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

São Jerônimo, 13 de agosto de 2019. 

 

José Augusto Lopes de Melo 

Presidente CMS/SJ 

 

Homologo a Resolução nº 10/2019 CMS/SJ, nos termos do Art. 1º, § 2º da 

Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2018 – 2021 

 

 

Rede de Atenção Basica efetiva, humanizada e acolhedora 

 

 

SÃO JERÔNIMO - RS 

 

 

Administração Municipal: 

 

Prefeito Municipal 

Evandro Agiz Heberle 

 

Vice-Prefeito Municipal  

Julio Cesar Prates Cunha 

 

Secretaria Municipal de Saúde  

Éderson Pizio Lopes 

 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Valdir Soares Pereira 

 

 

Comissão de Elaboração do PMS 2018/2021 

 

Éderson Pizio Lopes 

Taísa Taffarel da Conceição 

Ariane Fagonde 

Carolina  Azevedo 

Julie Vist 

Aurora Rodrigues Beal 

Luis Fernando Ramos 

 

 

I – Histórico do Município. 

 

A história da cidade de São Jerônimo, cujo nome original era Passo das 

Tropas e, depois, Passo do Novo Triunfo, remonta ao século 18 quando 

integrava o território da freguesia do Senhor Bom Jesus do Triunfo. As terras 

faziam parte da sesmaria da Piedade, doada a Manoel Gonçalves Meireles 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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pelo governador geral da Capitania, capitão Gomes Freire de Andrade, em 

1752. Com o Rio Jacuí como elemento decisivo de sua evolução, São 

Jerônimo foi elevada à categoria de vila em 3 de dezembro de 1860. A 

principal riqueza do município, as extensas jazidas de carvão de pedra, eram 

conhecidas desde pelo menos 1795, quando um soldado português, ferreiro, 

fez experiências bem-sucedidas com essa fonte de energia. O nome deste 

soldado perdeu-se no tempo. A descoberta do carvão é atribuída a Joaquim 

José da Fonseca Souza e Pinto, pelo ano de 1807. Foi no começo do século 

19 que o governo da Capitania enviou ao Rio de Janeiro, para análise, 10 

arrobas do minério, retiradas das jazidas de Curral Alto. A fase efetiva da 

exploração do carvão ocorreria só em 1872 quando o imperador Dom Pedro 

II concedeu autorização para isso à empresa Imperial Brazilian Coleries.  

  Atualmente, seu nome liga-se ao fato de ter sido encontrada a 

Imagem de São Jerônimo numa embarcação ancorada na praia da povoação. 

A origem predominante de seus habitantes foi luso-brasileira. São Jerônimo, 

após atingir grande desenvolvimento econômico, conseguiu emancipar-se de 

Bom Jesus do Triunfo. Às margens do Rio Jacuí surgiram as Charqueadas, 

que processavam a carne dos bovinos abatidos nos campos do município. 

Aliada a prosperidade das estâncias, a exploração das jazidas de carvão 

mineral contribuiu para o desenvolvimento da cidade. 

 São Jerônimo foi elevada à categoria de município em 30 de 

setembro de 1861. Nesta data comemora-se o aniversário do município e, 

também, o dia de São Jerônimo, Santo conhecido como tradutor da Bíblia do 

Grego e Hebraico para o Latim.  

 A eleição do 1º Câmara Municipal aconteceu no dia 7 de 

setembro de 1861, elegendo os seguintes Vereadores: Antônio José Pereira 

Santarém, Manoel dos Santos Cardoso de Menezes, Francisco Almeida 

Prates, Joaquim Alves Xavier, Antônio Barbosa da Silva, Esperidião Saraiva 

da Fonseca, José Francisco da Cunha, José Francisco de Carvalho, José Luiz 

da Silva, João Carlos More e Inocêncio Antônio Barbosa Leal no total de 11 

membros. No dia 20 agosto de 1892 assume o primeiro Intendente 

Municipal, Sr. Antônio Cândido Coutinho. 

 A população de São Jerônimo é predominantemente de origem 

luso-brasileira, o que pode ser visto ainda hoje no centro da cidade e nos 

casarios de estilo açoriano-colonial, um verdadeiro patrimônio histórico da 

cidade. 

 

II – Introdução 

 

            O planejamento é uma função estratégica de gestão assegurada pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Portaria GM nº 3.085, de 

01 de dezembro de 2006, que regulamenta o Sistema de Planejamento do 

SUS (PlanejaSUS) e também pela Portaria GM nº 3.332, de 28 de dezembro 

de 2006, que aprova as orientações gerais relativas aos instrumentos do 

PlanejaSUS.  

É importante destacar que, foi realizada a formação de equipe técnica 

responsável para a elaboração do Plano Municipal de Saúde, incluindo a 

participação do Conselho Municipal de Saúde.  

O Plano de Saúde é definido, segundo o PlanejaSUS, como o instrumento de 

gestão, que baseado em uma análise situacional, define intenções e 

resultados a serem buscados pelo município num período de quatro anos, 

expressos em objetivos, diretrizes e metas. Com o objetivo de facilitar a 

elaboração desse instrumento de gestão essencial para uma boa gestão em 

saúde, foram realizadas oito audiências públicas nas seguintes localidades: 

Palmeira, Costa do Sutil, Santa Elizia, Quiteria, Morrinhos, Rincão dos 

Correas, Gramal e sede, servindo de referência para o trabalho a ser 

desenvolvido na dimensão técnica do processo de elaboração desse plano, 

descrevendo assim o roteiro prático deste processo.  

O município possui autonomia para definir as linhas gerais do processo de 

elaboração no seu Plano Municipal de Saúde, consoante os princípios e 

diretrizes adotadas na legislação básica e normas do SUS.   

Para a elaboração do Plano de Saúde é fundamental realizar uma análise 

situacional do município, que pode ser realizada de diversas maneiras. A 

análise foi dividida em: identificação do município e da secretaria municipal 

de saúde, situação de saúde no município, atenção integral a saúde, 

vigilância em saúde, gestão de saúde. É importante destacar a importância do 

perfil epidemiológico da população residente no município, no qual poderão 

ser utilizados diversos sistemas de informação de saúde, definindo 

indicadores do município, que são medidas que contém informações 

relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, 

bem como o desempenho de saúde. Todas as informações descriminadas 

foram analisadas e comentadas, contextualizando as características locais 

que contribuíram para tal situação, sinalizando os problemas e necessidades 

refletidos na informação epidemiológica, utilizando quadros, tabelas, 

gráficos para cada informação, preferencialmente com uma série histórica de 

no mínimo quatro anos.  

Dessa forma apresentamos o Plano Municipal de Saúde de São Jerônimo 

para o quadriênio 2018/2021. 

III. ANÁLISE SITUACIONAL: 

 

São Jerônimo pertence à Região Metropolitana, com uma distância de 68 

quilômetros da Capital do Estado. Possui uma área de 970km² 

  Sua divisão político/administrativa é composta por sua sede e 

mais três distritos, Morrinhos, Quitéria e Gramal, localizados na Zona Rural 

do município. 

 

1. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

A população é de 22.134 habitantes (censo 2010), sendo que 17.055 

habitantes estão na região urbana e 5.079 habitantes estão localizados nas 

regiões do interior que distam até 120km da sede do município. A população 

estimada para 2016 é de 23.649. 
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Na Zona Rural o abastecimento de água é feito através de poços comuns, 

poucas propriedades possuem poços artesianos, porém essa água não é 

tratada. Algumas propriedades ainda utilizam água de cacimbas. 

 

Na Vila Porto do Conde e Carvoeira, distante 13km da sede já existem poços 

com água tratada. 

 

Na região urbana o percentual de água tratada é de 99%, ficando fora do 

tratamento, apenas, uma pequena área na saída do município que foi 

considerada área invadida, motivo pelo qual ainda não tem rede de água 

tratada. 

 

O município faz parte da bacia hidrográfica do Rio Jacuí, sendo que em seu 

território ocorre o encontro dos Rios Taquari e Jacuí. 

Quanto ao esgotamento sanitário apresenta 69.9% de domicílios adequado, 

96.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 17.3% de 

domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os 

outros municípios do estado, fica na posição 132 de 497, 73 de 497 e 283 de 

497, respectivamente. Já quando comparado a outros municípios do Brasil, 

sua posição é 1390 de 5570, 588 de 5570 e 2075 de 5570, respectivamente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

 

             Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 20.814,55. Na comparação 

com os demais municípios do estado, sua posição era de 328 de 497. Já na 

comparação com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 1650 de 

5570.  

             Em 2015, tinha 74% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. Em comparação aos outros municípios do estado, estava na posição 

369 de 497 e, quando comparado a municípios do Brasil todo, ficava em 

4306 de 5570. 

 

        
 

 

 

 

 

 
 

 

3. ASPECTOS POPULACIONAIS  

 

3.1 PERFIL DEMOGRÁFICO: 

 

População estimada de 2012 – Sexo e faixa etária. 

 

Faixa Etária Homem Mulher Total 

00 - 04 775 730 1.505 

05 - 09 853 788 1.641 

10 - 14 951 904 1.855 

15 - 19 964 880 1.844 

20 – 29 1.776 1.777 3.553 

30 - 39 1.594 1.574 3.168 

40 - 49 1.507 1.614 3.121 

50 - 59 1.324 1.359 2.683 

60 - 69 841 863 1.704 

70 - 79 440 525 965 

+ 80  138 237 375 

Total 11.163 11.251 22.414 
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IV DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

1. MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSAS, ANO E RESIDÊNCIA 

(Fonte: Portal do Datasus TABNET/SIM - 2017) 

 

 

 
 

 

2. NÚMERO DE PARTOS NORMAIS (VAGINAL) E CESÁREAS POR 

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 

 

 

 
 

3. NÚMERO DE NASCIMENTOS X CONSULTAS PRÉ-NATAIS 

REALIZADAS CONFORME MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 

 

 
 

4. INDICADORES PACTUADOS: 

 

Indicador 2016 2015 2014 2013 

Nºde óbitos prematuros (30 a 

69 anos) pelas quatro 

principais doenças 

39 34 67 53 

Óbitos de mulheres em idade 

fértil investigados 

0/2 0/6 0/10 0/6 

Proporção de registro de 

óbitos com causa básica 

definida 

88% 95,56% 91,28% 95,68% 

Proporção de vacinas 

selecionadas do CNV para 

crianças < de 02 anos 

25% - - 50% 

Proporção de casos de DNCI 

encerradas em até 60 dias da 

notificação 

- - - - 

Proporção de cura dos casos 

novos de hanseníase 

diagnosticado nos anos das 

coortes 

- - - - 

Números de casos autóctones 

de malária 

- - - - 

Nº de casos novos de sífilis 

congênita em menores de um 

ano de idade 

0 0 0 0 

Número de casos novos de 

AIDS em menores de 05 anos 

de idade 

0 0 1 0  

Proporção de análise 

realizadas em amostras de 

água para consumo humano 

quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro e 

turbidez 

39,98% 10,61% 64,44% - 

Razão de exames 

citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 

anos  

0,42 0,37 0,48 0,53 

Razão de exames de 

mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 

0,30 0,28 0,38 0,45 
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a 69 anos  

Proporção de parto normal no 

SUS e na saúde suplementar  

37,12% 30,90% 27,78 34,44% 

Proporção de gravidez na 

adolescência entre 10 a 19 

anos 

17,80% 18,94% 17,01% 17,41% 

Taxa de mortalidade infantil 7,58 16,61 17,36 7,41 

Nº de óbitos maternos em 

determinado período e local 

de residência 

- - - - 

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes de 

atenção básica 

- 100% 100% 91,01% 

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do 

programa Bolsa Família 

40,12% 29,41% 24,79% 32,08% 

Cobertura populacional 

estimada de saúde bucal na 

atenção básica 

- 39,43% 53,71% 51,80% 

% de municípios que realizam 

no mínimo seis ações de 

vigilância sanitária 

- - - - 

Ações de matriciamento 

realizadas por CAPS com 

equipes de AB 

- - - - 

Nº de ciclos que atingiram 

mínimo de 80% de cobertura 

de imóveis visitados para 

controle vetorial da dengue 

- - - - 

Proporção de preenchimento 

do campo ocupação nas 

notificações de agravos 

relacionados ao trabalho 

100% 100% 100% 100% 

 

  V. REDE FÍSICA INSTALADA - SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 

 

       1. POSTOS DE SAÚDE:  

       A Secretaria Municipal de Saúde conta com 9 (nove) Postos de Saúde 

distribuídos no perímetro urbano e na região rural do município, e 01 CAPS 

I. 

  

    1.1. Zona Urbana: 

 

 - PAM - Posto de Assistência Médica – Neste estabelecimento atendem um 

total de 6 médicos, sendo: 1 médicos ginecologistas/obstétra e 4 médicos 

clínicos gerais e 1 médico cardiologista/pneumologista; 2 enfermeiras e 4 

técnicas em enfermagem. Neste prédio, também está instalada a Farmácia 

Municipal,  responsável pelo gerenciamento e operacionalização da Política 

de Assistência Farmacêutica do Município, garantindo o abastecimento dos 

usuários do Sistema Único de Saúde, de Medicamentos Básicos, fornecidos 

pelo Município e de Medicamentos Especias e Excepcionais custeados pelo 

Gestor Estadual com co-fianciamento da União, além dos medicamentos 

objeto de ordens judiciais. 

 

            - UBS – Unidade Básica de Saúde (Posto Central) -  Nesta unidade 

atendem 2 médicos pediatras, 1 médica especialista no tratamento de 

tuberculose e doenças transmissíveis; 1 médica psiquiatra, que atua numa 

lógica de ambulatório de saúde mental e 01 médico do trabalho. Estão 

instalados, também. 2 gabinetes odontológicos,  sala de vacinas, sala de 

enfermagem e 2 salas de esterilização de materiais. 

Neste local também está sediada a Coordenadção de Vigilância em Saúde, 

responsável pela Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância 

Ambiental e da Saúde do Trabalhador. 

 

                 - Posto de Saúde São Francisco – Neste posto temos atendimento 

de médico clínico geral, médico pediatra e atendimento odontológico.Conta 

com técnica de enfermagem diariamente. 

 

            - Posto de Saúde Porto do Conde – Atendimento aos moradores desta 

localidade que fica situada a uma distância de 13km da sede. Atendem no 

local, uma vez por semana, médico clínico geral, médico 

cardiologista/pneumologista e médico pediatra. A unidade tem instalado um 

gabinete odontológico que atende, também, uma vez por semana, e há no 

local diariamente uma técnica de enfermagem. 

    

          - CAPS I. 

 

        O Município conta com Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS I, 

onde funciona também Clínica Escola em Psicologia, em parceria com o 

Curso de Psicologia da Universisade Luterana do Brasil, ULBRA, Campus 

São Jerônimo. O CAPS conta com psiquiatra, médica clínica, enfermeira, 2 

psicólogas, assistente social, 2 técnicas de enfermagem e artesã/oficineira. 

    

      1.2. Zona Rural:     

 

              A Zona Rural conta, atualmente, com 4 Postos de Saúde, onde os  

profissionais se revezam para dar atendimento a toda população. 

 

         - Quitéria – Posto de Saúde com atendimento de médico clínico geral e    

atendimento odontológico; 

 

         - Campo Bom – Posto de Saúde com atendimento médico clínico geral 

e ginecologista/obstetra  e atendimento odontológico; 

 

        - Gramal – Posto de Saúde com atendimento médico clínico geral e 

ginecologista/obstetra e atendimento odontológico; 

 

        - Palmeira – Posto de Saúde com atendimento médico clínico geral;  

 

 - Morrinhos – Posto de Saúde com atendimento médico clínico geral e 

ginecologista/obstetra;  

 

 

    2. CONSULTAS EM ATENÇÃO BÁSICA: 

 

O município disponibiliza mensalmente consultas em atenção básica à  

população: 

 

SEDE 

Tipo 2013 2014 2015 2016 total 

Atenção Básica 5780 2468 3342 10572 16382 

Gineco/obstetrícia  3769 2308 1530 1796 6691 

Pediatria 3657 3350 3140 4398 14972 

Total 13206 8126 8012 17478 46822 
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INTERIOR 

Tipo 2013 2014 2015 2016 total 

Atenção Básica 0 2874 2901 2892 9667 

Gineco/obstetrícia 0 908 762 718 2388 

Total 0 3782 3663 4610 12055 

 

 

 3. FARMÁCIA BÁSICA: 

 

O município conta com uma Farmácia Básica, instalada no prédio onde 

também funciona o PAM-Posto de Atendimento Médico, atende uma média 

de 5200 pacientes/mês tendo como objetivo expandir o atendimento da 

Assistência Farmacêutica. Os medicamentos básicos disponibilizados pelo 

município estão relacionados na Relação Municipal de Medicamentos, 

REMUME. A REMUME atualmente está assim composta, podendo ser 

atualizada conforme necessidade após estudo da área técnica, devidamente  

embasado e aprovado no Conselho Municipal de Saúde. 

 

Os medicamentos especiais e excepcionais, de dispensação por parte do 

Gestor Estadual podem ter os seus processos instruídos junto a Farmácia 

Municipal que os encaminha à SES/RS para análise e atendimento, sendo 

dispensados posteriormente na unidade municipal. 

 

Também os medicamentos objetos de demanda judicial são dispensados na 

Farmácia Municipal a partir do repasse do Gestor Estadual. 

 

 

 

4.ATENDIMENTO 24 HORAS: 

 

O acesso ao serviço de Pronto Atendimento e de Urgência e Emergência é 

garantido junto ao Hospital São Jerônimo, mantido através de um contrato  

entre a Secretaria de Saúde e o Hospital de São Jerônimo, onde funciona um 

Plantão de urgência/emergência, 24 horas, em clínica geral e 

gineco/obstetrícia.  

A Secretaria Municipal de Saúde, mantém ainda um contrato para 

disponibilização de exames especializados em cardiologia, ultrassonografias, 

endoscopias, tomografias, ressonâncias, raio-x e exames laboratoriais para 

complementação diagnóstica.  

 

   

5. ATENDIMENTO HOSPITALAR:  

 

O Município conta com um hospital filantrópico, que disponibiliza  cerca de 

95% dos seus serviços/atendimentos ao Sistema Único de Saúde, SUS. O 

Hospital de Caridade São Jerônimo, constitui-se num serviço regional 

atendendo, também, aos municípios da Região Carbonífera, tanto na 

Urgência/Emergência, quanto na internação, bem como nas especialidades 

de otorrinolaringologia, oftalmologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, 

proctologia, ginecologia, urologia, traumato-ortopedia, cardiologia e 

pneumologia, disponibilizadas no Centro Clínico do Hospital.  

 

Disponibiliza 11 leitos de pediatria, 13 leitos na maternidade, 49 leitos para 

clínica médica, 24 leitos para clínica cirúrgica e 3 leitos para emergência, 

totalizando 100 leitos. No ambulatório são atendidos uma média de 6.500 

pacientes/mês e em internação a média de 550 pacientes/mês. 

 

         

6. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE GESTÃO: 

 

O município faz parte do Consórcio Intermunicipal de Gestão Ampliada da 

Região Carbonífera que desenvolve, entre outras, ações em parceria com 

outros municípios, também voltadas à área de saúde, como a compra de 

serviço de ultrassonografias, consultas de neurologia e remoções por 

ambulâncias. 

 

 

VI. RECURSOS FINANCEIROS: 

 

A Secretaria recebe recursos financeiros das seguintes esferas 

governamentais: Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. 

Dentre os quais podemos destacar como montante de repasse mais vultuoso 

o Piso da Atenção Basica, PAB-fixo, por parte do Governo Federal e o 

repasse dos recursos próprios municipais que nunca é inferior a 15% da 

receitas tributárias próprias. 

 

Percentual aplicado em saúde com recursos municipais: 

Ano 2013 2014 2015 2016 

% 18,33% 18,79% 16,23% 17,70% 

 

VII. RECURSOS HUMANOS: 

SERVIDORES EFETIVOS 

Agente de vigilância em saúde 01 

Atendente administrativo 01 

Atendente de unidade sanitária 04 

Auxiliar de enfermagem  02 

Dentista 04 

Enfermeiro 06 

Farmaceutico 01 

Médico Clinico Geral 03 

Médico Ginecologista e Obstetra 02 

Motoristas 20 

Oficial administrativo 04 

Operário 01 

Psicologo 03 

Psiquiatra 02 

Servente 10 

Técnico em enfermagem 15 

Vigia 01 

Total 81 

SERVIDORES CONTRATADOS 

Agente de combate a endemias 03 

Médico Clinico geral 04 

Médico Pediatra 01 

Tecnicos em enfermagem  07 

Total 16 

ESTAGIÁRIOS 

Estagiários 25 

CARGOS EM COMISSÃO 

Secretário de Saúde 01 

Coordenador de Saúde 05 

Diretor de departamento 02 

Assessor administrativo 02 

Total 10 

 

AÇÕES E METAS 2018/2021 

 

VIII. ATENÇÃO BASICA – PARA ORGANIZAR A REDE DE SAUDE 

 

  A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 

uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.  

É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 

essas populações.  
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Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no 

manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e 

relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, 

resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde 

ou sofrimento devem ser acolhidos.  

É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 

próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 

Saúde.  

Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, 

da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A 

atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção 

sociocultural, buscando produzir a atenção integral. 

 

A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes: 

 

 I - Ter território adstrito, de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com 

impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das 

coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com 

o princípio da equidade;  

 

II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a 

vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de 

saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e 

acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do 

serviço de saúde que parte do princípio de que a unidade de saúde deva 

receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo 

universal e sem diferenciações excludentes. O serviço de saúde deve se 

organizar para assumir sua função central de acolher, escutar e oferecer uma 

resposta positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde 

da população e/ou de minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se 

responsabilizar pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros pontos 

de atenção da rede. A proximidade e a capacidade de acolhimento, 

vinculação, responsabilização e resolutividade são fundamentais para a 

efetivação da atenção básica como contato e porta de entrada preferencial da 

rede de atenção; 

 

III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. A 

adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias 

e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu 

cuidado. O vínculo, por sua vez, consiste na construção de relações de 

afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo 

o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, 

construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial 

terapêutico. A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da 

relação clínica, com construção de vínculo e responsabilização entre 

profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente, 

acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos 

na vida dos usuários, ajustando condutas quando necessário, evitando a 

perda de referências e diminuindo os riscos decorrentes do desconhecimento 

das histórias de vida e da coordenação do cuidado; 

 

IV-  Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando 

as ações programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de 

promoção à saúde, prevenção de agravos. 

 

V – Promover a vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das 

diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à 

ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de forma 

multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do 

cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção. 

A presença de diferentes formações profissionais, assim como um alto grau 

de articulação entre os profissionais, é essencial, de forma que não só as 

ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar um processo 

interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de competência 

profissionais específicos vão enriquecendo o campo comum de 

competências, ampliando, assim, a capacidade de cuidado de toda a equipe. 

Essa organização pressupõe o deslocamento do processo de trabalho 

centrado em procedimentos, profissionais para um processo centrado no 

usuário, onde o cuidado do usuário é o imperativo ético-político que 

organiza a intervenção técnico-científica; 

 

VI -  Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua 

autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas 

e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a 

partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social. 

A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “atenção básica” 

e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos 

equivalentes. Associa a ambos: os princípios e as diretrizes definidos neste 

documento. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família 

sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica. A 

qualificação da Estratégia Saúde da Família e de outras estratégias de 

organização da atenção básica deverá seguir as diretrizes da atenção básica e 

do SUS, configurando um processo progressivo e singular que considera e 

inclui as especificidades locoregionais. 

 

PROPOSTAS: 

 

DIRETRIZ 1 QUAFILICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: 

 OBJETIVO 1.1 Implantação da Estratégia de Saúde da Família 

  META 

1.1.1 

Implantar cinco equipes de 

saúde da família até 2021  

  META 

1.1.2 

Contratação e manutenção de 

agentes comunitários de saúde, 

nas seguintes áreas de saúde: 

 

 

A) AREA DE SAÚDE 1:   

 

Bairro Limites 

Vila Porto do Conde, 

Assentamento, Bairro Bandeira 

Branca, Bairro Passo da Areia, 

Chananeco, Bairro Cidade Alta, 

parte do Bairro São Thómas, parte 

do Bairro Fátima. 

 

Ao norte, limitando pelas Ruas 

José Zeferino Ferreira, Rua Lima e 

Silva e Rua José Batista Anjolin. 

Ao Leste, pelas Ruas Glaucus 

Saraiva, Rua Antônio de Carvalho 

e Rua Vasco Antônio Ramos 

Alves, seguindo pela ERS 401, 

abrangendo até o Cerro da 

Capororoca 

Ao Sul, abrangendo Assentamento, 

Porto do Conde e Carvoeira, até o 

limite da BR 290. 

 

 

 

B) AREA DE SAÚDE 2: 

Bairro Limites 

 Bairro Princesa Isabel, Bairro 

Centro, Bairro Cidade Baixa, parte 

do Bairro Bela Vista, parte do 

Ao sul, iniciando-se pelas Ruas 

José Zeferino Ferreira, Rua Lima e 

Silva e Rua José Batista Anjolin. 
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Bairro Quininho, parte do Bairro 

São Thómaz, parte do Bairro 

Fátima. 

 

Ao leste, limita-se pelas Ruas 

Glaucus Saraiva e Flores da Cunha. 

 

C) AREA DE SAÚDE 3: 

Bairro Limites 

parte do Bairro Fátima, parte do 

Bairro Bela Vista, Bairro 

Quininho, Bairro Industrial, Bairro 

São Francisco, Bairro Padre Reus, 

Loteamento Bela Vista, Bairro 

Lago Parque Clube,  Bairro Lindos 

Ares. 

Ao oeste, iniciando pela 

confluência da ERS 401 com a Rua 

Vasco Antônio Ramos Alves, 

seguindo pelas Ruas Antônio de 

Carvalho, Rua Glaucus Saraiva e 

Rua Flores da Cunha. 

 

D) AREA DE SAÚDE 4:  

Bairro Limites 

Morrinhos, Rincão dos Coreias, 

Morrinhos Alto, Palmeira, Quitéria, 

Campo Bom, Gramal, Conta do 

Sutil, Sultilzinho, Santa Elizia. 

 

Ao norte, iniciando-se pela BR 

290. 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E AÇÕES PELAS ESF  

 

território como escolas, associações comunitárias, ONG’s, etc. 

das famílias de sua área adscrita. 

recepção, registro e marcação de consultas. 

doenças. 

 

saúde bucal. 

ão de procedimentos médicos e de enfermagem 

 

 

 

 

 

rmagem e de 

odontolgia. 

casos de maior complexidade. 

 

 

 

-natal 

 

DIRETRIZ 

2 

PROMOVER SAÚDE E PREVINIR DOENÇAS PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

 OBJETIVO 2.1 Melhorar a qualidade de vida, estimulando a 

formação de uma população adulta mais 

saudável 

  META 

2.1.1 

Implantar o Programa Saúde na 

Escola  

  META 

2.1.2 

Trabalhar de forma organizada 

e sistematizada a cultura da paz 

e prevenção à violência 

 

 

A educação em saúde voltada para crianças e adolescentes deve enfocar a 

prevenção de hábitos de vida saúdável para reduzir o risco de doenças 

crônicas não transmissíveis da maturidade e de maneira enfática, a 

prevenção de acidentes e de doenças sexualmente transmíssiveis, principais 

causas de agravos nesta faixa etária, além de esclarecimentos sobre 

anticoncepção, planejamento familiar, bem como a abordagem didádica da 

nocividade do uso de drogas lícitas e ilícitas. Também deve ser abordado 

temas relativos aos cuidados com o meio em que estão inseridos sob o 

aspecto da manutenção da sua saúde, dos aspectos nutricionais bem como o 

entendimento de sistema de saúde, afim de que possamos desenvolver 

cidadãos cientes de seus direitos e deveres. 

 

 

DIRETRIZ 3 

 

PLANEJAMENTO FAMILIAR  

 OBJETIVO 3.1 Implantar Programa de Planejamento Familiar 

  META 

3.1.1 

Promover a realização de 

grupos de orientação para 

planejamento familiar 

  META 

3.1.2 

Preparar aquelas pessoas que, 

após participarem do grupo, 

mantenham a intenção de fazer 

procedimento radical 

(laqueadura tubária ou 

vasectomia), ou ainda, 

encaminhá-las para acesso a 

outros métodos, também 

eficazes. 

  META 

3.1.3 

Introduzir o implante hormonal 

no SUS de São Jerônimo para 

aquelas mulheres que tenham 

indicação formal para  

anticoncepção temporária e que 

não se adaptem aos métodos 

usuais. 

  META 

3.1.4 

Fazer busca ativa de mulheres 

em situação de pobreza 

(beneficiárias do bolsa família) 

para a realização de exame de 

Papanicolau, Mamografia, 

dentro outros. 

  META 

3.1.5 

Divulgar o Programa de 

Planejamento Familiar, através 

da integração às atividades da 

equipe do Programa Bolsa 

Família. 

 

 

 

DIRETRIZ 4 

 

QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 

SAÚDE 

 OBJETIVO 4.1 Criar rede de apoio e matriciamente para a 

atenção Primária 

  META 

4.1.1 

Implantar uma equipe de Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) no município, com 

nutricionista, educador físico e 

psicólogo.  

  META 

4.1.2 

Implantar duas Academias de 

Saúde.  

  META 

4.1.3 

Criar grupos de auto estima e 

terapia ocupacional. 

    

 

 

 

   

DIRETRIZ 5 

 

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 

UNIDADES DE SAÚDE E  EQUIPAMENTOS  

 

 OBJETIVO 5.1 Melhorar a infraestrutura da atenção primária 

de saúde, como porta de entrada no sistema, 

transformado todas as Unidades Básicas em 

Unidades de Saúde da Família 

  META 

5.1.1 

Reformar e ampliar a Unidade 

de Saúde da Quitéria. 

  META 

5.1.2 

Construir unidade de saúde para 

atendimento da Área de Saúde 1 

com duas equipes de saúde da 

família. 

  META Construir unidade de saúde para 
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5.1.3 atendimento da Área de Saúde 

3. 

  META 

5.1.4 

Reformar e ampliar as unidades 

de saúde da Palmeira, Campo 

Bom, Gramal e Morrinhos. 

  META 

5.1.5 

Construir unidade de saúde para 

atendimento da Área de Saúde 

4, especificamente na localidade 

do Rincão dos Correa.  

  META 

5.1.6 

Equipar as unidades de saúde 

 

DIRETRIZ 6 

 

PROMOVER A SAÚDE E PREVINIR AS DOENÇAS 

 

 OBJETIVO 6.1 Investir na qualidade de vida da população, 

garantindo práticas saudáveis e o diagnóstico 

precoce de doenças 

  META 

6.1.1 

Diagnosticar, cadastrar e 

acompanhar os diabéticos.  

  META 

6.1.2 

Diagnosticar, cadastrar e 

acompanhar os hipertensos. 

  META 

6.1.3 

Diagnosticar e tratar a síndrome 

metabólica, que consiste na 

relação de níveis de gorduras 

sanguíneas e ácido úrico 

elevados associada à presença de 

obesidade abdominal como 

preditor de risco cardiovascular, 

sendo que este quadro é 

decorrente de hábitos de vida 

nocivos à saude e a educação 

permanente da população é o 

caminho para que os munícipes 

assumam a sua condição de 

protagonistas de uma boa 

qualidade de vida. 

  META 

6.1.4 

Promover práticas e atividades 

físicas como forma de 

tratamento da obesidade, 

realizando o devido 

acompanhamento através do 

NASF. 

  META 

6.1.5 

Promover ações que incentivem 

os métodos de prevenção às 

DST, bem como realizar a 

testagem de HIV e sífilis em 

100% dos pré-natais, evitando-se 

assim a transmissão vertical. 

  META 

6.1.6 

Realização de campanhas de 

impacto midiático em eventos de 

grande movimentação ou 

aglomeramento de público bem 

como na imprensa local/regional. 

  META 

6.1.7 

Realizar ações para os 

adolescentes nas escolas. 

 

 

DIRETRIZ 7 

 

ESTRUTURAR REDE DE RETAGUARDA E ATENÇÃO 

DOMICILIAR 

 OBJETIVO 7.1 Implantar atendimento domiciliar para os 

pacientes que necessitarem, tornando o 

atendimento mais humanizado 

  META 

7.1.1 

Cadastrar e atender 100% dos 

pacientes que necessitarem do 

atendimento domiciliar. 

  META 

7.1.2 

Fornecer oxigenioterapia de 

forma complementar ao estado. 

  META 

7.1.3 

Fornecer fraudas de forma 

complementar ao estado. 

  META 

7.1.4 

Realização de curativos e 

procedimentos domiciliares por 

profissional habilitado. 

  META 

7.1.5 

Realização de consultas 

domiciliares por profissional 

habilitado. 

  META 

7.1.6 

Disponibilizar serviço de 

Fisioterapia, através de recurso 

próprio do município, como 

forma de atender pacientes 

acamados e seqüelados que não 

tenham condições de se 

locomoverem até a clínica. 

 

  META 

7.1.7 

Manutenção do programa de 

atenção a pacientes 

estomizados, através de 

interação enfermeira-paciente 

no domicílio, quando o paciente 

estiver impossibilitado de 

comparecer no ambulatório da 

unidade de saúde de sua área de 

saúde.  

 

 

DIRETRIZ 8 

 

QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE BUCAL 

 OBJETIVO 8.1 Implantação do Programa de Saúde Bucal 

  META 

8.1.1 

Implantação de duas equipes de 

saúde bucal (40 horas 

semanais) na Unidade de Saúde 

Central – Área de Saúde 1 

  META 

8.1.2 

Implantação de uma equipe de 

saúde bucal (40 horas 

semanais) na Unidade de Saúde 

Central – Área de Saúde 2 

  META 

8.1.3 

Implantação de uma equipe de 

saúde bucal (40 horas 

semanais) na Unidade de Saúde 

Central – Área de Saúde 3 

  META 

8.1.4 

Implantação de uma equipe de 

saúde bucal (40 horas 

semanais) na Unidade de Saúde 

Central – Área de Saúde 4 

 

 

8.5  Caracterização da saúde bucal na Atenção Básica: 

 

  Acesso universal, sem focalização por faixa etária. Pode ocorrer através da 

urgência, da demanda espontânea, do encaminhamento por outras áreas e da 

ação programada pelo levantamento de necessidades. Este levantamento 

deve ser entendido como ferramenta fundamental para identificação dos 

indivíduos prioritários, ainda que aplicado nos grupos reconhecidamente 

vulneráveis. 

 

O levantamento de necessidades é realizado em todos os espaços de 

intervenção: 

 

    - No acolhimento dos usuários em saúde bucal de nossas Unidades, onde 

temos disponibilidade de atendimento odontológico (Unidade Central, 

Unidade da Vila São Francisco, Unidade Porto do Conde, Unidade Campo, 

Bom e Unidade Gramal; 

 

    - Nos atendimentos de urgência/demanda espontânea/encaminhamentos 

feitos nas Unidades; 

 

  - Nos espaços de convívio coletivo (escolas, creches, asilos, etc); 

 

    - Estratégia de controle das doenças bucais como conduta padrão nos 

atendimentos, focando integralmente no indivíduo e suas necessidades de 

forma rápida e resolutiva, encurtando o tempo de tratamento de maneira a 

diminuir as demandas individuais progressivamente, através dos 

procedimentos padrão. 

 

 - Eventuais revisões devem ser decididas pela equipe local, em função das 

necessidades dos usuários. 
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    - O que deve ser reforçado é o vínculo entre o usuário e a equipe, de modo 

que este sinta-se à vontade para procurar as Unidades, caso perceba alguma 

alteração no seu quadro de saúde; 

 

   - Organização das ações individuais e coletivas conforme Protocolo da 

Atenção Básica em Saúde Bucal. 

  

                   8.6 - Urgências: 

 

      A orientação é a de resolver a urgência no momento em que ela ocorre.  

O atendimento deve ser prioritário nas Unidades, de acordo com as diretrizes 

de responsabilização e vínculo com a população adstrita, preconizadas no 

SUS. 

 

                   8.7 Atividades coletivas: 

 

         Contatos com instituições de convívio coletivo através, principalmente, 

de articulações gerenciais, para desenvolvimento rotineiro das ações de 

cuidados em saúde bucal nesses locais, fornecendo as escovas e cremes 

dentais (Ações coletivas de escovação dental supervisionadas); 

 

 

8.8 Manutenção de equipamentos: 

 

Viabilizar a contratação de uma empresa para fins de manutenção dos 

equipamentos odontológicos das Unidades do município de São Jerônimo, 

com suporte total aos profissionais quando da necessidade de reparos e ou 

manutenção dos mesmos, optando pela estratégia preventiva evitando-se 

assim interrupções não programadas de serviços. 

 

DIRETRIZ 9 

 

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

 OBJETIVO 9.1 Promover ações voltadas a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, tanto no nível 

individual como coletivo, tendo o medicamento 

como insumo essencial e visando o acesso e o 

seu uso racional 

  META 

9.1.1 

Manutenção da Farmácia 

Municipal, com a presença de 

um farmacêutico em tempo 

integral, onde são dispensados 

medicamentos básicos, 

controlados, especiais, 

especializados, judiciais e 

termolábeis, com a manutenção 

da disponibilização de 

medicamentos para cerca de 

7.800 pacientes por mês. 

  META 

9.1.2 

Manter dispensário básico 

organizado nas unidades do 

interior sob a responsabilidade 

do médico (distante cerca de 100 

km da sede),  

 

 

DIRETRIZ 10 

 

PROMOÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA  

 OBJETIVO 10.1 Organizar a rede de serviços de imunizações e 

notificações 

  META 

10.1.1 

Realizar notificação 

compulsória de doenças, 

investigação e conclusão dos 

casos em tempo oportuno, além 

de recomendar e executar as 

medidas de controle necessárias 

para cada situação. 

  META 

10.1.2 

Manter atualizados os dados 

dos programas do Ministério da 

Saúde: API e PNI 

(Imunização), SINAN (Doenças 

de Notificação compulsória), 

SIM (Sistema de Informação de 

Mortalidade), SINASC 

(Sistema de Informação 

Nascidos Vivos) e TB 

(Tuberculose). 

  META 

10.1.3 

Planejar, organizar e 

operacionalizar as Campanhas 

de Imunizações. 

  META 

10.1.4 

Fornecer orientações técnicas 

permanentes às autoridades que 

têm a responsabilidade de 

decidir sobre a execução de 

ações de controle de doenças e 

agravos. 

  META 

10.1.5 

Planejar, organizar e 

operacionalizar os serviços de 

saúde, conhecendo o 

comportamento epidemiológico 

da doença ou agravo como alvo 

das ações. 

  META 

10.1.6 

Melhorar a comunicação com 

os serviços de saúde, buscando 

a sensibilização de toda a rede 

(hospitalar, unidades de saúde 

públicas e privadas e 

profissionais de saúde liberais) 

para a importância da 

notificação de doenças de 

caráter compulsório, como 

forma de promover uma maior 

agilidade ao processo de 

investigação, coleta e análise de 

dados, para que seja possível 

aplicar as medidas de prevenção 

e controle pertinentes em tempo 

oportuno. 

  META 

10.1.7 

Ampliação da equipe de 

vigilância em saúde com 

profissional específico 

responsável pela Vigilância 

Epidemiológica, bem como 

para os outros ramos da 

Vigiância em Saúde. 

  META 

10.1.8 

Tranformar o departamento de 

vigilância em coordenadoria. 

  META 

10.1.9 

Manter a Vigilância em Saúde 

de estrutura logística de 

transporte disponível para a sua 

atuação com veículo e motorista 

disponível para fazer o 

transporte destes profissionais 

nas atividades diárias e nos 

casos de investigação de 

campo. 

 

 

DIRETRIZ 

11 

 

GARANTIR UMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DESBUROCRATIZADA E OPERACIONAL 

 OBJETIVO 

11.1 

Garantir o funcionamento de estabelecimentos, 

visando implementar ações capazes de eliminar, 

diminuir e/ou prevenir os riscos sanitários, tanto 

em comércios de alimentos, como 

estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde 

  META 

11.1.1 

Realizar a primeira vistoria nos 

estabelecimentos num prazo 

máximo de 7 (sete) dias, o que 

viabiliza maior agilidade dos 

processos. 

  META 

11.1.2 

Vistoriar as denúncias com 

maior agilidade. 

  META 

11.1.3 

Realizar atividades de 

orientação, divulgação e 

promoção à saúde, na rede 

escolar e comunidade. 

  META Estruturar e capacitar 
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11.1.4 funcionários da rede de 

vigilância em saúde e saúde do 

trabalhador 

  META 

11.1.5 

Aquisição de material para 

monitoramento e controle e 

material de publicidade e 

divulgação para promoção da 

saúde. 

  META 

11.1.6 

Orientar profissionais quanto à 

notificação de casos de Doenças 

Transmitidas por Alimentos 

(DTA). 

  META 

11.1.7 

Promover uma vigilância da 

qualidade da água consumida 

pela população do município. 

  META 

11.1.8 

Identificar locais sem licença de 

funcionamento. 

  META 

11.1.9 

Implantar o Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM) em parceria 

com a Secretaria de Agricultura. 

 

DIRETRIZ 

12 

 

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PRESENTE 

NAS LOCALIDADES 

 OBJETIVO 

12.1 

Manter as ações permanentes de acordo com o 

preconizado na pactuação e de acordo com a 

realidade do município, afim de amenizar 

problemas futuros de saúde, dando condições ao 

quadro funcional no deslocamento para 

atividades afins, de monitoramento.  

  META 

12.1.1 

Realizar atividades que são 

fundamentais para prevenir e 

controlar doenças como dengue, 

chagas, leishmaniose e malária. 

  META 

12.1.2 

Realizar vistoria de residências, 

depósitos, terrenos baldios e 

estabelecimentos comerciais 

para buscar focos endêmicos. 

  META 

12.1.3 

Realizar inspeção cuidadosa de 

caixas d’ água, calhas e telhados. 

  META 

12.1.4 

Manter atualizada a legislação 

própria para o combate e 

prevenção do vetor causador da 

Dengue e Zica. 

  META 

12.1.5 

Promover o recenseamento de 

animais, cadastramento e 

zoneamento de locais críticos. 

  META 

12.1.6 

Proceder o recolhimento de 

pneus usados para a o correto 

descarte. 

  META 

12.1.7 

Proceder a identificação e 

autuação dos locais propícios 

para a      proliferação de 

vetores. 

 

 

X. SAÚDE MENTAL:     

 

A Política de Saúde Mental do Município está alicerçada em dois pilares: no 

ambulatório de Saúde Mental em funcionamento junto ao Posto Central que 

tem por objetivo garantir o atendimento aqueles pacientes que não 

necessitam de um atendimento continuado e intensivo e o Centro de Apoio 

Psicossocial, CAPS, que tem um viés de atendimento mais intensivo com um 

vínculo mais profundo entre paciente e o serviço.  

 

O CAPS mantém grupos para atendimentos, orientações aos pacientes 

dependentes químicos, trabalhando, também, junto às famílias visando a 

reinserção social. Quando esta estratégia se mostra insuficiente para é que se 

faz necessária a internação em hospitais psiquiátricos ou comunidades 

terapêuticas.  

 

O atendimento segue a seguinte lógica: 

 

- Grupo para familiares de dependentes químicos;  

 

- Grupo de dependentes químicos;  

 

- Atendimento individual; 

 

- Encaminhamentos para internação em hospitais psiquiátricos para 

desintoxicação; 

 

 - Encaminhamento às comunidades terapêuticas conveniadas com 

Município e Estado. 

 

Demais Grupos:  

 

- Grupo de familiares para assuntos gerais de família;  

 

- Grupo de adolescentes e adultos jovens em situação de vulnerabilidade; 

 

- Grupo de TCI – Terapia Comunitária Integrativa, com pacientes do CAPS. 

 

DIRETRIZ 13 

 

QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL 

 OBJETIVO 

13.1 

Qualificar o atendimento do Centro de Atenção 

Psicossocial - CAPS 

  META 

13.1.1 

Adquirir veículo para o CAPS, 

tendo em vista necessidade de 

atenção diária e permanente aos 

pacientes que recebem 

atendimento domiciliar, bem 

como deslocamento de 

pacientes à internação nos 

hospitais psiquiátricos. 

  META 

13.1.2 

Investir na qualificação das 

equipes, possibilitando 

Educação Permanente, visando 

contribuir para o 

aprimoramento nos processos 

de trabalho, realizando parceria 

com a Escola de Saúde Pública, 

Governos Estadual e Federal. 

  META 

13.1.3 

Realizar suporte técnico de 

matriciamento na área de saúde 

mental para capacitação e 

suporte nas unidades básicas de 

saúde. 

  META 

13.1.4 

Realizar atendimento de 

promoção e prevenção de saúde 

no CAPS aos usuários com 

transtorno severo e/ou 

persistente e aos usuários de 

Álcool e outras Drogas 

  META 

13.1.5 

Acolher, atender e, se 

necessário, encaminhar à outros 

dispositivos pacientes com 

sofrimento psíquico. 

  META 

13.1.6 

Referenciar leitos de internação 

para pacientes agudos no 

cuidado psiquiátrico e AD.  

  META 

13.1.7 

Promover atividades aos 

usuários de reinserção familiar 

e social. 

  META 

13.1.8 

Elaborar projetos que visem a 

implantação de processos de 

cuidado aos usuários de saúde 

mental. 

  META 

13.1.9 

Participar de Colegiado de 

Gestão de Saúde Mental em 

nível, Municipal, Estadual e 

Federal, participando 

ativamente da discussão da 

configuração atual das Políticas 

Estadual e Federal de Saúde 

Mental, discutindo e ampliando 
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o conceito de Reforma 

Psiquiátrica concebida em um 

ambiente “Pré-Crack” 

adaptando os equipamentos e 

políticas disponíveis para fazer 

um enfrentamento mais eficaz, 

eficiente e efetivo desta nefasta 

epidemia que se transformou a 

dependência química desta 

droga em especial. 

  META 

13.1.10 

Construir uma unidade de 

saúde própria para o Centro de 

Atenção Psicossocial. 

 

 

XI. TRANSPORTES: 

 

1. TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO 

DOMICÍLIO (TFD):  

 

Aos pacientes em TFD são ofertadas duas modalidades de transporte: por 

linha de ônibus concedida pelo DAER/RS e que tem como característica 

especial a origem em nosso município e o destino em hospitais e clínicas de 

Porto Alegre, Santa Cruz e as demais referências de média e alta 

complexidade, na qual são fornecidas 40 passagens por dia(ida e volta) para 

pacientes com consultas/exames agendados, mais uma linha de locada 

através de licitação pública para o transporte de pacientes que necessitam de 

tratamento oncológico e ou de hemodiálise Santa Cruz do Sul e por 

transporte em veículo próprio do Município para pacientes com necessidades 

ou características do tratamento diferenciadas. 

 

2. REMOÇÕES:. 

 

São realizadas por ambulâncias próprias em plantão 24 horas, sete dias por 

semana e por ambulâncias terceirizadas quando há necessidade, contratadas 

via Consórcio Intermunicipal de Gestão Ampliada da Região Carbonífera - 

CIGA/Carbonífera. As remoções por UTI MÓVEL são de responsabilidade 

do Gestor Estadual, recaindo à Gestão Municipal apenas casos eventuais, o 

que não justifica a manutenção de um contrato específico, uma vez que 

nestes casos o Hospital de Caridade de São Jerônimo contrata o serviço, com 

prévia autorização da Gestão Municipal, sendo o serviço pago 

posteriormente à instituição. 

 

DIRETRIZ 14 

 

QUALIFICAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE 

 OBJETIVO 

14.1 

Garantir serviço de qualidade no que tange aos 

pacientes que necessitam de transporte para 

consultas/exames, bem como nos casos de 

remoções em transporte de 

urgência/emergência.  

  META 

14.1.1 

Informatização do agendamento 

de transporte do interior para 

utilização da frota  

  META 

14.1.2 

Manutenção e qualificação do 

transporte sanitário eletivo e do 

transporte em ambulância. 

Aquisição de novos veículos 

  META 

14.1.3 

Aquisição de dois veículos 

veículo com quinze lugares para 

o transporte de pacientes do 

interior e sedo do município 

para os hospitais referência em 

outras cidades. 

  META 

14.1.4 

Substituição da frota veicular da 

SMS de forma programada. 

  META 

14.1.5 

Garantir a Manutenção 

preventiva da frota 

 

 

XII. ATENÇÃO ESPECIALIZADA E SERVIÇOS DE URGÊNCIA 

   

               Como integrantes de um sistema, as organizações de saúde formam 

uma complexa rede, cuja constituição inclui atributos de população e 

território, estrutura logística e modelos assistenciais e de gestão. A definição, 

limites e objetivos de um sistema de saúde são específicos, de acordo com 

seus próprios valores e princípios. Tais sistemas definem o contexto dos 

serviços de saúde, que podem ser caracterizados sob diferentes formas com 

relação à integração em rede. A reestruturação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), na perspectiva de rede de atenção, é uma estratégia de superação do 

modo fragmentado de operar a assistência e a gestão em saúde.  

               No Brasil, o modelo de atenção à saúde vem sendo continuamente 

ajustado para o atendimento integral ao usuário, com inclusão e ampliação 

de serviços. Para seu desenvolvimento, busca-se horizontalidade nas relações 

entre pontos de atenção, que se encontram articulados. Para isso é necessário 

criar uma rede de retaguarda a atenção básica para resolver e atender a 

demanda. 

 

DIRETRIZ 

15 

 

ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS DE RETAGUARDA 

DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 OBJETIVO 

15.1 

Criar rede de serviços de saúde para atuar no 

apoio e retaguarda aos serviços de atenção 

primária  

  META 

15.1.1 

Implantar o ambulatório de 

especialidades médicas para 

atender como referência aos 

pacientes demandados pelas 

equipes de saúde da família, com 

atendimentos em psiquiatria, 

psicologia, nutricionista, 

cardiologista, Ginecologia e 

pediatra. 

  META 

15.1.2 

Disponibilizar exames de 

imagem, tais como ecografia, 

raio x, tomografia 

computadorizada e ressonância 

magnética. 

  META 

15.1.3 

Contratar serviço de Pronto 

Atendimento Médico junto ao 

Hospital de São Jerônimo. 

  META 

15.1.4 

Incentivar e promover a 

regionalização dos serviços de 

média e alta complexidade. 

  META 

15.1.5 

Participar do Consórcio 

Regional de Serviços Ampliados 

da Região Carbonífera 

 

XIII. HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

                 Muitas são as dimensões com as quais estamos comprometidos: 

prevenir, cuidar, proteger, tratar, recuperar, promover, enfim, produzir saúde. 

Muitos são os desafios que aceitamos enfrentar quando estamos lidando com 

a defesa da vida e com a garantia do direito à saúde. No percurso de 

construção do Sistema Único de Saúde (SUS), acompanhamos avanços que 

nos alegram, novas questões que demandam outras respostas, mas também 

problemas ou desafios que persistem, impondo a urgência seja de 

aperfeiçoamento do sistema, seja de mudança de rumos. O padrão de 

acolhida aos cidadãos usuários e aos cidadãos trabalhadores da saúde, nos 

serviços de saúde, é um desses desafios.  

              O acolhimento como postura e prática nas ações de atenção e gestão 

nas unidades de saúde favorece a construção de uma relação de confiança e 

compromisso dos usuários com as equipes e os serviços, 3 contribuindo para 

a promoção da cultura de solidariedade e para a legitimação do sistema 

público de saúde. Favorece, também, a possibilidade de avanços na aliança 

entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS como 

uma política pública essencial. 
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DIRETRIZ 16 

 

PROMOVER A CULTURA DO ACOLHIMENTO E 

HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 OBJETIVO 

16.1 

Proporcionar as melhores técnicas no 

acolhimento e na humanização do atendimento 

aos usuários do sistema de saúde. 

  META 

16.1.1 

Promover de forma continuada 

a capacitação em acolhimento e 

humanização dos serviços de 

saúde para todos os servidores e 

trabalhadores da saúde. 

  META 

16.1.2 

Criar programa de valorização 

dos servidores com bonificação 

por obtenção de metas. 

  META 

16.1.3 

Criar a pesquisa de satisfação 

do usuário. 

  META 

16.1.4 

Criar a Ouvidoria do SUS 

 

 

XIV. GESTÃO DA SAÚDE 

 

DIRETRIZ 

17 

 

FUNCIONAMENTO DA SMS, ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO DE PESSOAL  

 OBJETIVO 

17.1 

Organizar a gestão da saúde de forma eficiente 

dentro dos princípios da economicidade e 

planejamento do serviço público 

  META 

17.1.1 

Garantir a infraestrutura 

necessária para o perfeito 

funcionamento da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

  META 

17.1.2 

Promover a manutenção das 

despesas de custeio, despesas de 

transferências pagas aos 

servidores da SMS (exceto 

aposentadorias e pensões) e 

despesas de capital em 

atividades de apoio 

administrativo. 

  META 

17.1.3 

Promover a saúde do 

trabalhador, disponibilizando 

serviço de medicina do trabalho 

  META 

17.1.4 

Promover capacitação 

continuada dos servidores da 

SMS 

  META 

17.1.5 

Criar atraves de pactuação com 

servidores programa de 

valorização atraves de 

indicadores e metas 

  META 

17.1.6 

Digulgar as ações da saude e 

seus programas 

 

 

DIRETRIZ 18 

 

MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE 

SOCIAL  

 OBJETIVO 

18.1 

Oportunizar que o controle social através do 

Conselho Municipal de Saúde e Conferência 

Municipal de Saúde sejam efetivos 

  META 

18.1.1 

Estruturar o funcionamento do 

CMS 

  META 

18.1.2 

Organizar e financiar sempre de 

forma ordinaria ou 

extraordinária a Conferência 

Municipal de saúde 

  META 

18.1.3 

Promover a Capacitação dos 

Conselheiros de Saúde 

  META 

18.1.1 

Custear a manutenção das ações 

do CMS. 

 

XIV. CONCLUSÃO. 

 

                 O município elabora sua própria programação, aprovando-a no 

Conselho Municipal de Saúde. O estado harmoniza e compatibiliza as 

programações municipais, garantindo o acesso dos usuários aos diversos 

níveis de complexidade da atenção e aprova os produtos finais na Comissão 

Intergestora Bipartite. Todas as pactuações entre os gestores devem manter 

coerência com os conteúdos do Plano Municipal de Saúde e demais 

instrumentos de planejamento. 

                Neste plano, claramente o município tenta inverter a lógica da 

cultura da saúde focada apenas na assistência à doença e passa a prezar por 

um sistema de saúde focado na saúde e na qualidade de vida das pessoas. 

                Nosso município tem nos últimos anos despendido elevado 

percentual de seus recursos em investimento com saúde. Porém, esses 

investimentos não se refletem nos indicadores de saúde de nossa população.  

A elaboração do PMS foi um processo de amplo debate com a comunidade, 

na qual fomos ao encontra nas mais diversas localidades para ouvir os 

anseios e demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde. 

                  Dividimos responsabilidades na construção integrada que deve 

dar um processo ascendente, partindo da base municipal, configurando, 

também, as responsabilidades do estado na busca crescente da equidade, da 

qualidade da atenção e da conformação da rede regionalizada e hierarquizada 

de serviços.  

                  Este plano observa os princípios da integralidade das ações de 

saúde e da direção única, traduzindo todo o conjunto de atividades 

relacionadas a uma população específica e desenvolvidas num território 

determinado. Aqui prezamos pela valorização da atenção básica como forma 

de organizar o sistema, prezamos pela dos servidores que estão na ponta da 

rede de serviços, objetivando construir um sistema de saúde, moderno, 

resolutivo, humanizado e acolhedor, onde não falte o respeito e o diálogo 

com a população. 

 

CONTRATO Nº 169/2019 

MODALIDADE: dispensa Nº 197/19 (chamada pública 02/19) 

PROC. ADM: n° 549/19 

CONTRATADA: LOURECY SILVEIRA DA SILVA 

OBJETO:  aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. 

VALOR TOTAL: R$ 635,74 

VIGÊNCIA: até o término das quantidades adquiridas ou até 31/10/2019 

FISCAL:  Tatiana Maria Anselmo Maciel 

São Jerônimo, 15 de agosto de 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

CONTRATO Nº 170/2019 

MODALIDADE: dispensa Nº 197/19 (chamada pública 02/19) 

PROC. ADM: n° 549/19 

CONTRATADA: MARIA HELENA MENEZES DE MENEZES 

OBJETO:  aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. 

VALOR TOTAL: R$ 980,45 

VIGÊNCIA: até o término das quantidades adquiridas ou até 31/10/2019 

FISCAL:  Tatiana Maria Anselmo Maciel 

São Jerônimo, 15 de agosto de 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

CONTRATO Nº 172/2019 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 092/19 

PROC. ADM:  n° 645/19 

CONTRATADA: FERNANDA ROCHA DA SILVA – TRANSPORTES – 

EPP 

OBJETO:  contratação de transporte em ônibus com saída da escola EMEF 

Eva Alves Pereira- Morrinhos, ao Ginásio Municipal-Plácido Cunda dos 

Santos, e retorno. 
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VALOR TOTAL: R$ 1.786,00 

VIGÊNCIA: no dia 07/09/2019 

FISCAL:  CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS PRATES 

São Jerônimo, 29 de Agosto de 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

CONTRATO Nº 173/2019 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 092/19 

PROC. ADM: n° 645/19 

CONTRATADA: PAGO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI,   

OBJETO: contratação de transporte em ônibus para o desfile cívico, com 

saída da escola EMEF Minuano, localizada no distrito de Gramal. 

VALOR TOTAL: R$ 1.100,00 

VIGÊNCIA: no dia 07/09/2019 

FISCAL:  CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS PRATES 

São Jerônimo, 29 de agosto de 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

CONTRATO Nº 174/2019 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 092/19 

PROC. ADM:  n° 645/19 

CONTRATADA: EXPRESSO H.L. DE TRANSPORTES LTDA 

OBJETO: contratação de transporte em ônibus com saída do centro Gravataí, 

ao Ginásio Municipal-Plácido Cunda dos Santos, e retorno. 

VALOR TOTAL: R$ 2.083,00 

VIGÊNCIA: no dia 07/09/2019 

FISCAL:  Tiago Santo Oliveira 

São Jerônimo, 29 de agosto de 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

CONTRATO Nº 175/2019 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 092/19 

PROC. ADM: n° 645/19 

CONTRATADA: FERREIRA & LIMA TRANSPORTES LTDA, 

OBJETO: contratação de transporte em ônibus para o desfile cívico, com 

saída da escola EMEF Manoel José dos Santos, localizada no distrito de 

Quitéria. 

VALOR TOTAL: R$ 2.032,00 

VIGÊNCIA: no dia 07/09/2019 

FISCAL:  CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS PRATES 

São Jerônimo, 29 de agosto de 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

CONTRATO Nº 176/2019 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 077/19 

PROC. ADM: n° 522/19 

CONTRATADA: H.L. DE TRANSPORTE LTDA 

OBJETO: Serviços De Transporte Para Pacientes Realizarem Exames E 

Consultas Na Cidade De Porto Alegre/RS 

VALOR TOTAL: R$ 226.596,00 

VIGÊNCIA: 02/09/2019 encerrando-se em 02/09/2020, prorrogável por até 

60 meses, a critério das partes. 

FISCAL:  DIEGO MASSENA 

São Jerônimo, 02 de Setembro de 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

CONTRATO: 095/2019 

MODALIDADE: INEX  029/2019 

PROCESSO ADM: 322/2019 

CONTRATADA: EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA 

OBJETO: O termo Aditivo consiste no aumento do valor da passagem em 

virtude dos reajustes concedidos pela METROPLAN a partir de 01 de junho 

de 2019. 

FUNDAMENTO LEGAL: nas disposições legais contidas no artigo 65, 

parágrafo oitavo, da Lei Federal 8.666/93. 

DATA: 24 DE JUNHO DE 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EXCLUSIVO P/ME E EPP 

Pregão Presencial/SRP nº 106/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão Presencial/SRP nº 106/19-Tipo: 

Menor preço - Objeto:  SRP/AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS, 

conforme anexo I. Data de Abertura:  18/09/2019, às 10:00 horas. O Edital 

poderá ser retirado no seguinte endereço eletrônico: 

www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas junto 

ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. Soares de Carvalho n. º 558 – São 

Jerônimo -  Fone: (51) 3651-1744 - Ramal 228 – e-mail: 

licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br.  

São Jerônimo, 05 de setembro de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 238/2019-DL 

Processo Nr.: 0725/2019 

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA Código: 9944 

Endereço: AV NILO PECANHA, 3000 

Cidade: Porto Alegre – RS     

CNPJ: 00.485.542/0001-00 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAAQUISIÇÃO 

DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO CHEV/PRISMA DE 

PLACAS IXB 1668 ANO 2017/2018. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 
FILTRO DE AR DO COMB. (02-01-

0386) 
PÇ 50,589 50,589 

2 1,00 
AMORTECEDOR DA SUSP. 

TRASEIRO L/D (02-01-1174) 
PÇ 219,072 219,072 

3 1,00 

AMORTECEDOR DA 

SUSPENSÃO TRASEIRO L/E (02-

01-1175) 

PÇ 219,072 219,072 

4 1,00 
AMORTECEDOR DIANTEIRO 

LADO ESQUERDO (02-01-0056) 
PÇ 347,704 347,704 

5 1,00 
AMORTECEDOR DIANTEIRO 

LADO DIREITO (02-01-0057) 
PÇ 347,704 347,704 

6 1,00 
 PALHETA LIMPADOR 

DIANTEIRO (02-01-0561) 
PÇ 125,986 125,986 

7 1,00 
 LUBRIFICANTE REVISÃO (02-01-

1176) 
PÇ 43,736 43,736 

8 1,00 
FILTRO DE AR DO MOTOR (02-

01-0270) 
UN 64,239 64,239 

9 1,00 
FILTRO DE COMBUSTÍVEL (02-

01-0069) 
PÇ 39,557 39,557 

10 4,00 VELA DE IGNIÇÃO (02-01-0551) PÇ 12,418 49,672 

11 2,00 COXIM (02-01-0931) PÇ 106,736 213,472 

12 2,00 LIAME (02-01-1062) PÇ 43,743 87,486 

http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
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13 1,00 MÃO DE OBRA (03-04-0067) SER 433,75 433,75 

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: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

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: R$ 2.242,04 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e 

quatro centavos). 

Pagamento: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DAS NF NA SEC FAZENDA. 

São Jerônimo, 05 de setembro de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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