
 
 

 

 

 

Diário Oficial 
Edição nº 1097 Terça-feira, 26 de maio de 2020 Município de São Jerônimo 

 

   

Sumário  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

  Diário Oficial Eletrônico 
         WWW.SAOJERONIMO.RS.GOV.BR 

  Atos Oficiais do Município de São Jerônimo/RS 
 

Imprensa Oficial do 

Município de São Jerônimo 
Lei Municipal nº 3.390 de 02 de 

setembro de 2015 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e 

Administração 

 

Fábio Medeiros de Freitas 

Responsável Edição/Publicação  

 

Local/Administração/Redação/Impressão 
Rua: Cel. Soares de Carvalho, 558 
Centro - São Jerônimo/RS 

 

 

Telefone: 

Recepção ............................  (51) 3651-1744 

 

E-mail: domsj@saojeronimo.rs.gov.br 

 

 

 

 

 

  

 

 
Certificado Digital acesse 

https://www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial 

   

Seção 01 - ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO – Pág. 02 a 03. 

Seção 02 - ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO – Sem publicação. 

 

 

 

 Seção 03 - PUBLICIDADE DE CARÁTER INFORMATIVO/EDUCACIONAL – Sem publicação. 

 

mailto:domsj@saojeronimo.rs.gov.br


Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Terça-feira, 26 de maio de 2020 Edição nº 1097 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial  2 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 05/2020 

 

“Regulamenta o curso de Boas Práticas e de 

Controle de Condições Sanitárias e Técnicas 

das atividades relacionadas à produção, 

beneficiamento, manipulação, fracionamento, 

embalagem, reembalagem, acondicionamento, 

conservação, armazenamento, transporte, 

distribuição, exportação, importação, extração, 

comercialização e uso de alimentos, a ser 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde 

através da Vigilância Sanitária/Setor de 

alimentos” 

 

               

O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO as disposições contidas da Lei Municipal nº 3.616, de 17 

de janeiro de 2018 (Código Sanitário do Município de São Jerônimo), 

considerando especialmente: 

 

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

Público promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício; 

 

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

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

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

condições que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços 

de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação; 

 

-  Que o dever do Poder Público previsto na lei, não exclui o das pessoas, o 

da família, o das empresas e o da sociedade; 

 

-  Que o Poder de Polícia Sanitária é a faculdade de que dispõe a Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS, por meio de suas autoridades sanitárias, para 

limitarem ou disciplinarem direito, interesse ou liberdade, regulando a 

prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público 

concernente à saúde, à segurança, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado e ao exercício da atividade econômica dependente de 

concessão ou autorização do poder público; 

 

- Que entende-se por Vigilância Sanitária o conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

observando as regras operacionais do Ministério da Saúde; 

 

- A finalidade de controlar todas as etapas e processos da produção de bens 

de capital e de consumo que se relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, bem como o de sua utilização; 

 

-  A necessidade organizar e coordenar o Sistema de Vigilância Sanitária; 

promovendo ações de promoção a saúde; 

 

 - A necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de vigilância em 

saúde, visando à proteção da saúde da população e as peculiaridades locais; 

 

 RESOLVE:  

  

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de alimentos da 

Vigilância Sanitária, promoverá curso de Boas Práticas e de Controle de 

Condições Sanitárias e Técnicas das atividades relacionadas à produção, 

beneficiamento, manipulação, fracionamento, embalagem, reembalagem, 

acondicionamento, conservação, armazenamento, transporte, distribuição, 

exportação, importação, extração, comercialização e uso de alimentos – 

incluindo águas minerais, águas de fontes e bebidas, aditivos e embalagens 

para alimentos, da seguinte forma: 

I – O curso terá duração de 4 horas, realizado bimestralmente e com ampla 

divulgação; podendo  

II – O curso é destinado aos proprietários, responsáveis e manipuladores de 

alimentos. 

III – Será expedido certificado com conclusão com validade de um ano,  

IV – O curso será realizado na SALA DO EMPREENDEDOR 

 

Art. 2º - será utilizado o seguinte conteúdo programático: 

 

I – Conhecimentos gerais da vigilância Sanitária e Lei n° 3616 de 17 Janeiro 

de 2018 -Código Sanitário Municipal; 

II- RDC 216/2004 da Anvisa, processo de elaboração dos alimentos, formas 

de armazenamento e conservação; 

III – Segurança alimentar e alimentos seguros; 

IV -  Instrução Normativa SMS n° 09/2018; 

V – Referências adequadas de boas Práticas; 

VI – Boas práticas, saúde e higiene pessoal; 

VII – Registros diários e anotações nas boas práticas 

 

Art. 3º - Adota-se o seguinte calendário 2020: 

 

Mês 1° Turno  

1ª Turma 03/03/2020 

2ª Turma 20/07/2020 

3ª Turma 17/08/2020 

4ª Turma 21/09/2020 

5ª Turma 23/11/2020 

 

Art. 4º - As inscrições para participação no Curso serão realizadas na sala do 

empreendedor até 24hs antes do início do treinamento, sendo no ato da 

inscrição divulgado o local e horário. 

 

Art. 5º - Estão excluídas desta Instrução Normativa os manipuladores que 

produzem e comercializam produtos de origem colonial e agricultura 

familiar, que terão normatização própria expedida conjuntamente pela 

autoridade sanitária e pela autoridade agropecuária municipal. 

  

Art. 6º - Essa IN tem efeito retroativo a março 2020, os certificados serão 

registrados no livro de registros da SMS, dê ciência a todos os servidores da 

Saúde e dos demais setores envolvidos e publique no Diario oficial do 

município. 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 26 de Maio de 2020 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

PORTARIA Nº 13.769, DE 26 DE MAIO DE 2020 

 

DESIGNA AO SERVIDOR MÁURIO 

GILMAR SILVEIRA DE SOUZA AS 

ATRIBUIÇÕES DE FISCAL SANITÁRIO. 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando a necessidade de 

compor os requisitos mínimos do Sistema Sanitário Municipal, bem como a 

inexistência de concurso vigente, 

Resolve 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Art. 1º DESIGNAR provisoriamente ao servidor MÁURIO GILMAR 

SILVEIRADE SOUZA, Agente de Fiscalização, Mat. 4536, as atribuições 

do cargo de Fiscal sanitário estabelecidas na Lei Municipal 3616/2018. 

 

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

efeitos a contar 02.01.2020. 

São Jerônimo, 26 de maio de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 13.770 DE 26 DE MAIO DE 2020 

 

EXONERA, A PEDIDO, DO QUADRO DE 

SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, 

TIAGO MARTINS  

 

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

com fundamento no artigo 36, II, alínea “a” da Lei Municipal nº 1875/2001; 

Resolve: 

 

Art. 1º EXONERAR, a pedido, do quadro de servidores do Município, 

TIAGO MARTINS, MOTORISTA, Matrícula 5906. 

 

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

efeitos a contar de 19.05.2020. 

São Jerônimo, 26 de maio de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 
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