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PORTARIA Nº 14.019, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

EXONERA, DO QUADRO DE 

SERVIDORES DESTA 

MUNICIPALIDADE, ADRIANE DA 

ROSA WEBER 

 

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, do quadro de servidores do Município, ADRIANE 

DA ROSA WEBER, matricula 13708, Cargo em Comissão de Diretor de 

Compras – CC3. 

 

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

efeitos a contar de 01.12.2020. 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2020. 

Júlio Cesar Prates Cunha 

Prefeito Municipal, em exercício 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.020, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
NOMEIA CARGO EM COMISSAO DE 

COORDENADOR DE APOIO 

OPERACIONAL 

 

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, a cidadã ADRIANE DA ROSA WEBER, para exercer 

o Cargo de Coordenador de Apoio Operacional – CC4, lotada na 

Secretaria de Saúde. 
 

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

efeitos a partir de 02.12.2020. 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2020. 

Júlio Cesar Prates Cunha 

Prefeito Municipal, em exercício 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.021, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
DESIGNA O SERVIDOR DANILO SILVA 

DA SILVA PARA SUBSTITUIR O 

SERVIDOR FERNANDO JOSÉ DA SILVA 

 
O Prefeito Municipal de São Jerônimo, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base 

no Art. 39 da Lei Municipal nº 1.875/2001; 
RESOLVE: 

 

Art. 1º DESIGNAR, provisoriamente, o servidor DANILO SILVA DA 
SILVA, matricula 13987, para substituir o Coordenador de Logistica, 

FERNANDO JOSÉ DA SILVA, por motivo de licença saúde pelo período 
do afastamento. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a contar 24.11.2020. 

 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2020. 

Júlio Cesar Prates Cunha 

Prefeito Municipal, em exercício 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 013,  

DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Dispõe sobre o funcionamento dos 

Serviços de Saúde no dia 07 de 
dezembro de 2020. 

 

O Secretário Municipal de Saúde em conformidade com o Art. 2°, do 
Decreto n° 5.075, de 02 de dezembro de 2020,  

D E T E R M I N A: 

 
Art. 1º - No dia 07 de dezembro de 2020, considerado “Ponto Facultativo”, 

com compensação de horas, tendo em vista o feriado municipal do dia 08 

de dezembro, os serviços de saúde funcionarão da seguinte forma: 
 

I – Serviço de Transporte Eletivo de pacientes para Porto Alegre e Santa 

Cruz, Sede e Interior serão mantidos normalmente, em conformidade com 
a Ordem de Serviço da SMS/SJ – n° 003, de 18 de março de 2020. 

 

II – Serviço de Transporte de Urgência/Emergência será mantido 
normalmente. 

III – Serviço de Pronto Atendimento Médico será mantido normalmente 

através do Hospital de São Jerônimo, conforme contrato n° 301/2018. 
IV – Ficam em recesso os serviços considerados administrativos, na 

Secretaria Municipal de Saúde, os serviços eletivos das Unidades de 

Saúde, CAPS e Vigilância Sanitária.  
V – Tendo em vista a Pandemia do COVID-19, o Centro de Doenças 

Respiratórias Agudas (Suspeitas de COVID-19), atualmente localizado na 

Rua Riachuelo, n°223, Bairro Centro, funcionará normalmente.  
 

Art. 2º - No dia 08 de dezembro de 2020, considerando Feriado Municipal, 
tendo em vista a Pandemia do COVID-19, o Centro de Doenças 

Respiratórias Agudas (Suspeitas de COVID-19), atualmente localizado na 

Rua Riachuelo, n°223, Bairro Centro, funcionará normalmente 
Art. 3º - Dê Ciência aos servidores e prestadores envolvidos e publique no 

Diário Oficial do Município. 

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

  

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

 

DESPACHO FINAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2020 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 

 

Objeto:  aquisição de impressoras portáteis para uso do Corpo de 
Bombeiros, conforme especificações descritas no anexo I.  

 

Considerando que em ata datada de 25/11/2020, o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, julgaram que os objetos ofertados pelas empresas: 1ª colocada - 

RSM DE SOUZA LEÃO – ME, CNPJ 10.925.721/0001-66 e 2ª colocada 

KAREN SHERIN KHADER 01538220075, CNPJ 26.646.563/0001-45, 
não atenderam o solicitado no edital; a empresa 3ª  colocada CMK 

Automação Comercial Eireli, CNPJ 22.416.068/0002-70, não atendeu a 

exigência técnica, conforme avaliação, bem como, apresentou valor acima 
máximo estabelecido para o certame e  a 4ª colocada MACROCENTER 

MULTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 24.315.151/0001-05, 
apresentou a mesma marca já reprovada na avaliação técnica e também 

valor superior ao máximo estabelecido para o certame.  

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Diante do exposto, determino o arquivamento do feito, com base no 

julgamento da comissão e no parecer jurídico.  

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2020. 

Júlio Cesar Prates Cunha 

Prefeito Municipal, em exercício 

 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 

 

Objeto:  Aquisição de refletores para o Ginásio Municipal de Esportes, 

conforme especificações descritas no anexo I. 

 

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 

10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem 

como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO 

a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame, as 

empresas, conforme segue: 

 

Eletrocidade Comércio de Eletroferragens EIRELI - CNPJ: 

27.192.870/0001-66 

 

Item Especificação MARCA/MOD. Unid Quant 
Preço 

Unit. 

Preço 

Total 

1 

REFLETOR PARA 

GINÁSIO DE 

ESPORTES, COM 

SUPORTE (ALÇA) 

PARA FIXAÇÃO 

NA PAREDE. 

ILUMINAÇÃO EM 

LED. POTÊNCIA 

MÍNIMA 150W. 

FLUXO 

LUMINOSO 

MÍNIMO 21.000 

LÚMENS. 

TEMPERATURA 

DE COR BRANCA 

FRIA, ACIMA DE 

6.000K. 

PROTEÇÃO IP65 

OU SUPERIOR. 

ÂNGULO DE 

ABERTURA DE 

60º. CORPO EM 

INOX E/OU 

ALUMÍNIO 

EXTRUDADO E 

COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, 

LENTE PMMA. 

VIDA ÚTIL 

ESTIMADA DE NO 

MÍNIMO 72.000 

HORAS. TENSÃO 

220V OU BIVOLT. 

PESO MÁXIMO 

15KG. GARANTIA 

DE 12 MESES A 

CONTAR DA 

DATA DE 

ENTREGA DO 

PRODUTO.  

Marca: OLIVO 

 Modelo: 

 PJM10150C6 

UN 14 
R$ 

700,00 

R$ 

9.800,00 

 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2020. 

 

Júlio Cesar Prates Cunha 

Prefeito Municipal, em exercício 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico/SRP nº 084/2020 

EXCLUSIVO P/ ME E EPP 

 

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

que se encontra aberta a Licitação: Pregão ELETRÔNICO/SRP nº 084/20-

Tipo: Menor preço - Objeto: SRP/AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (210 X 

297MM) BRANCO 75G/M³, conforme especificações do anexo I. 

Início da sessão de disputa: 22/12/2020 10:00 

 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, 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, 04 de dezembro de 2020. 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO 

 

Plano de Contingência e Ação Municipal de São Jerônimo 

para Infecção Humana COVID-19 

 

 

São Jerônimo 

25 de Março de 2020 

Revisado em Novembro de 2020 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Plano de Contingência e Ação Municipal de 

São Jerônimo para Infecção Humana COVID-19, o qual está em 

consonância com o Plano de Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e com o Plano de 

Contingência e Ação Estadual do Rio Grande do Sul para Infecção 

Humana COVID-19, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde do 

Município de São Jerônimo em todos os níveis de complexidade, a serem 

executadas frente a detecção de um caso suspeito e/ou confirmado de 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (CODIV-19); 

• Orientar e educar os profissionais e a população sobre a adoção 

de medidas preventivas. 

 

3. COMITÊ MUNICIPAL MULTIDISCIPLINAR 

 

Conforme orientação recebida pela Vigilância em Saúde do Estado, foi 

criado um Comitê Municipal Multidisciplinar. 

A finalidade deste Comitê é organizar a rede de atendimento em Saúde do 

Município, discutir os casos, agilizar os processos e minimizar os riscos à 

população frente a um caso suspeito de COVID-19. 

Fazem parte deste comitê: 

• Ederson Pizio Lopes - Secretário Municipal de Saúde de São 

Jerônimo - (51) 999913043 

• Carolina Oliveira de Azevedo - Enfermeira Vigilância 

Epidemiológica do Município - (51) 996879035 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
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• Lori Nidia Schmitt - Médica Secretaria Municipal de Saúde- 

(51) 996705211 

• Fábio Caldana - Médico do Trabalho Município de São 

Jerônimo - (51) 996025153 

• Joseane de Souza Rodrigues - Gerente de Enfermagem do 

Hospital São Jerônimo - (51) 984839630 

• Alexandra Daniel - Diretora Técnica do Hospital São Jerônimo 

(51) 981229701 

• Alexandra Rosseto – Enfermeira do Hospital São Jerônimo (51) 

996435007   

• Débora Chaves da Silva - Pneumologista do Hospital São 

Jerônimo (51) 991686459 

• Maria Nazaré Dornelles – Secretária Municipal de Educação 

(51) 998941303  

• Daiane Soares Poeta – Representante Segmento Escolar 

Iniciativa Privada (51) 999547888 

 

O comitê, juntamente com os profissionais da Rede de atendimento, sendo 

eles, médico, enfermeiros e farmacêutico, criarão um “grupo” em 

aplicativo, para melhor agilidade em trocas de informações e 

atendimentos. 

 

4. CASO SUSPEITO 

 

Todas as ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição 

de caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (CODIV-

19), podendo ser modificado e/ou atualizado a qualquer momento pelo 

Ministério da saúde. 

Diante da declaração de área de transmissão comunitária, em 20 de março 

de 2020, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, pelo 

Ministério da Saúde (MS) através da Portaria Nº 454, o Centro de 

Operações de Emergências (COE) orienta sobre a mudança da fase de 

contenção para a fase de mitigação. Nesta fase, as estratégias de vigilância 

e controle da pandemia são alteradas para vigilância de casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) e para vigilância de Síndrome Gripal 

(SG) nas Unidades Sentinelas conforme rotina estabelecida. 

Para a vigilância do COVID-19, seguem as definições e orientações 

abaixo (fluxograma em anexo): 

 SÍNDROME GRIPAL (SG) DEFINIÇÃO: Paciente com febre de início 

súbito (≥ 37,8°C) mesmo que referida, acompanhada de tosse OU dor de 

garganta E pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia, na 

ausência de outro diagnóstico específico. Crianças < 2 anos: febre de 

início súbito e sintomas respiratórios: tosse, coriza e obstrução nasal, na 

ausência de outro diagnóstico específico. 

  POPULAÇÃO EM GERAL A Portaria Nº 454/2020 do MS adotou, 

como medida não farmacológica, o isolamento domiciliar, por 14 dias, 

para pessoas com sintomas respiratórios, independentemente de 

confirmação laboratorial, bem como das pessoas que residem no mesmo 

endereço. Diante da piora do quadro e agravamento dos sintomas, é 

recomendada a procura de atendimento em uma Unidade de Saúde para 

avaliação clínica. 

 Atendimento na Atenção Primária e Unidades de Pronto Atendimento 

Pessoas com quadro de Síndrome Gripal (SG) atendidas nas Unidades 

Básicas e Pronto Atendimentos não devem ser notificadas para vigilância 

estadual nem ter amostras coletadas para diagnóstico laboratorial. 

Pacientes com este quadro clínico deverão ser encaminhados para 

isolamento em casa por 14 dias, bem como todos os seus contatos 

domiciliares. Devem receber recomendações de precaução e isolamento 

conforme documentos orientativos. 

 

 PROFISSIONAIS DE SAÚDE Com objetivo de reduzir a transmissão de 

SARS-CoV2 neste grupo com elevado grau de exposição e que prestam 

assistência direta ao usuário nos três níveis de atenção – primário, 

secundário e terciário, determina-se: 

 • Todos os casos de profissionais de saúde que preencham a definição de 

Síndrome Gripal descrita acima devem ser notificados no Redcap 

(preenchimento obrigatório do campo ocupação);  

• Proceder a coleta de amostras para diagnóstico laboratorial, registrar no 

GAL (especificar que se trata de profissional da saúde no campo 

“Observações”) e encaminhar ao LACEN-RS. 

 

SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 

HOSPITALIZADOS DEFINIÇÃO DE SRAG: Indivíduo de qualquer 

idade, com síndrome gripal (conforme definição anterior) e que apresente 

dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: 

• Diminuição da Saturação de SpO2 

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência 

respiratória avaliada de acordo com a idade; 

• Piora nas condições clínicas de doença de base; 

• Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente; 

• Em crianças: além dos itens anteriores, observar batimentos de 

asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 

A SRAG e os óbitos por SRAG são de notificação compulsória e devem 

atender os seguintes itens: 

• Notificação à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) ou Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que por sua 

vez deverão notificar a Vigilância Epidemiológica municipal; 

• Preencher a ficha de SRAG no SIVEP-Gripe; 

• Coletar amostra clínica, cadastrar no GAL para COVID-19 e 

encaminhar ao LACENRS; 

• No caso de óbito por SRAG, deve-se notificar imediatamente, 

por telefone, a Vigilância Epidemiológica municipal que notificará a 

vigilância estadual. 

 

 

5. ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO 

 

Ao se definir um caso como suspeito, que procurou atendimento nas em 

qualquer serviço de saúde, público ou privado, compete a quem acolheu o 

caso: 

• Proceder o encaminhamento e ou notificação imediato ao 

Centro de Doenças respiratórias localizado na rua Riachuelo 233, contatos 

pelo fone 051 980368166, 051 997431095, 051 9080357802, ou pelo 

email: centrocovid@saojeronimo.rs.gov.br 

• Proceder com o isolamento do paciente, através da colocação 

de máscara cirúrgica e segregação em área com pouca ou nenhuma 

circulação de pessoas, encaminhando para avaliação medica 

• Se for atendido no Hospital comunicar a Enfermeira Joseane 

Rodrigues, com preenchimento de planilha que também será enviada à 

Vigilância Epidemiológica, Enfermeira Carolina Azevedo; 

• Proceder a coleta de 1 (UMA) amostra de swab para os casos 

de SRAG, com indicação de internação, efetuando notificação no GAL 

• O médico irá avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir as 

orientações do Fluxo de Atendimento da Secretaria Estadual de Saúde: 

casos com sinais de gravidade (SRAG) serão encaminhados pelas 

unidades ambulatoriais ao Hospital São Jerônimo, mediante contato 

prévio, para internação em isolamento. Na piora do quadro clínico com 

necessidade de manejo em unidade de terapia intensiva será realizado 

contato com a Central de Regulação Hospitalar/ Gerint, para transferência. 
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Casos sem sinais de gravidade deverão ser encaminhados e orientados a 

fazer isolamento domiciliar. 

O passo seguinte é realizar o levantamento dos contactantes ou 

comunicantes. Se algum contato também apresentar sintomas, será 

avaliado e os procedimentos serão realizados conforme o Fluxo de 

Atendimento da Secretaria Estadual de Saúde (anexo extraído do plano de 

contingência do publicado pelo CEVS, abaixo). Se os contatos não 

apresentarem sintomas, deverão ser acompanhados pelos próximos 16 dias 

a contar da data do contato.  

Nos casos encaminhados para Isolamento Domiciliar, a Vigilância do 

município entrará em contato diariamente com o(s) paciente(s) em 

isolamento, para saber evolução do quadro clínico e monitoramento dos 

contatos mais próximos. 

Se o paciente em Isolamento Domiciliar apresentar piora do quadro 

clínico, com necessidade de atendimento Hospitalar, a referência será o 

Hospital São Jerônimo. O Hospital disponibilizará leito de isolamento para 

atender esta demanda, mediante contato telefônico prévio do Centro de 

Doenças Respiratórias do Município. O paciente será transportado em 

veículo apropriado, usando máscara cirúrgica. Chegando ao Hospital, será 

conduzido diretamente para o leito de isolamento. O atendimento será 

realizado conforme protocolo do Estado. 

 
 

6. VIGILÂNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

O principal objetivo neste momento é a identificação, notificação e manejo 

oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo COVID-19. 

Os principais procedimentos são o enquadramento do caso como suspeito 

de acordo com a definição vigente, a investigação epidemiológica e a 

identificação e o monitoramento de contatos do caso suspeito, utilizando 

os documentos padronizados constantes no site da SVS/Ministério da 

Saúde e Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. 

A informação é a ferramenta mais importante que possuímos no momento. 

Manter a população atualizada com as informações corretas ajuda a evitar 

a disseminação de boatos e fake news. 

Os profissionais de saúde também deverão estar esclarecidos e atentos, 

pois são parte importante no processo. 

Para tanto, serão realizadas capacitações com os profissionais de saúde 

envolvidos nos atendimentos, reuniões com a Secretaria de Educação e 

Diretores de escolas públicas e privadas do Município, divulgação das 

informações Oficiais pelos meios de comunicação disponíveis para a 

população em geral. 

 

7. FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DA 

SECRETARIA  

 Tendo em vista a grande proliferação do vírus, medidas serão 

adotadas para cada departamento setor estão descritas na Instrução 

Normativa 12/2020 (em anexo) e sintetizadas abaixo: 

7.1 FUNCIONAMENTO UBS 

 - Será realizada uma triagem dos sintomas na recepção das 

Unidades; 

- Álcool em gel estarão disponibilizados na entrada e no interior das 

Unidades de Saúde;   

 -  Profissionais estarão adequadamente utilizando os EPIs; 

 - Encaminharão os pacientes para o local apropriado, em casos 

suspeitos serão encaminhados para unidades de atendimento de referência, 

no caso o Centro de Doenças Respiratórias e o Hospital de São Jerônimo, 

sempre utilizando máscara de proteção. 

 

7.2 CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS (SUSPEITA 

DE COVID – 19) – DA TESTAGEM E ISOLAMENTO DOMICILIAR 

- Ambiente separado e com equipe capacitada para atender pacientes com 

sintomas respiratórios; 

 - Profissionais estarão adequadamente utilizando os EPIs; 

 - Casos suspeitos serão notificados aos Órgãos Competentes e 

encaminhados para isolamento domiciliar, ou internação hospitalar; 

conforme NOTA INFORMATIVA 26 COE /SES-RS 

- A coleta de exame PCR, será realizada por profissionais devidamente 

treinados. A amostra será encaminhada imediatamente ao LACEN; 

 - Haverá acompanhamento do quadro clínico dos pacientes, e 

registrado em formulário modelo em anexo. 

          - Pacientes que apresentarem sintoma gripal, serão afastados de suas 

atividades e imediatamente colocados em isolamento domiciliar, sendo 

monitorados diariamente e agendado a testagem, conforme o protocolo 

          - Serão testados 100% dos casos que apresentarem sintomas gripais 

e todos os contatos. Seguindo o protocolo de testagem conforme a 

orientação técnica, evitando o falso negativo, conforme NOTA 

INFORMATIVA 24 COE/SES-RS 

              - Compete a Equipe de Centro de doenças respiratórias o 

acompanhamento diário conforme o formulário  

 

7.3 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

  - Responsáveis pelas informações de prevenção; 

 - Orientações sobre higiene; 
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 - Realização de visitas domiciliares; 

 - Monitoramento de pacientes por visitas domiciliares e/ou 

ligações. 

 

 

7.4 FARMACÍA BÁSICA  

 

 - Receitas de uso contínuo que possuem validade de seis meses 

passarão a valer um ano; 

 - Receitas de uso controlado que possuem validade de dois 

meses passarão a valer seis meses. 

 

7.5 TRANSPORTE 

 - O transporte está limitado ao paciente de hemodiálise e 

quimioterapia, e funcionará conforme Ordem de Serviço da SMS/SJ, N° 

003, de 18 de Março de 2020, 

- A estrutura de 05 veículos da SMS, está a disposição como veículos de 

apoio as equipes. 

 

7.6 COMUNICAÇÃO 

 

 - Realizada através de rádios e jornais locais, redes sociais, site 

oficial do Município, folders e banners informativos (modelo em anexo). 

 

 

7.7 DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

 

7.7.1 CAPS  

- O CAPS fica com suas atividades coletivas suspensas temporariamente, 

limitando a atendimento de pacientes que necessitarem de PA 

- O CAPS procedera o monitoramento de seus pacientes por telefone e por 

atendimento domiciliar nos pacientes intensivos e semi intensivos do 

sistema. 

 

7.7.2 POLICLINICA 

- A POLICLINICA a agenda de exames, consultas e fisioterapia 

funcionara conforme determinação expressa na IN° 12/2020. 

- As ecografias de urgência serão autorizadas de maneira extraordinária, 

quando assim houver entendimento técnico.  

  

8. ANEXOS  

8.1 INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/2020 

 

 

 

PRONTUÁRIO DE ACOMPAMENTO DE PACIENTE EM 

OBSERVAÇÃO DOMICILIAR 

  

 

NOME: 

___________________________________________________________ 

 

D/N: _______/________/_________ 

 

ENDEREÇO: 

_________________________________________________________ 

 

TEFELONES DE CONTATO: (____) __________________________ 

 

MEMBROS  FAMILIA (nome e idade) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ 

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

família) 

 

 

8.2 MODELO DE BANNER 
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