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PORTARIA Nº 14.571, DE 03 DE MARÇO DE 2022 

 

DESIGNA SERVIDOR PUBLICO 

MUNICIPAL PARA EXERCER FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE COORDENADOR 

DE PROTEÇÃO BÁSICA. 

 

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, na forma do 

artigo 46 da Lei Municipal 1875/2001; 

 

Resolve: 

Art. 1º. DESIGNAR a Servidora FERNANDA ZLUHAN matricula nº 377 
para exercer a Função Gratificada de Coordenador de Proteção Básica (FG4) 

na Secretaria de Assistência Social, lotada na Coordenadoria de Proteção 

Básica. 

Art. 2º Resolve revogar Portaria 12.275 de 04/09/2017. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Evandro Agiz Heberle, 

Prefeito Municipal. 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 002/2022 

 

“Estabelece critérios de 

acompanhamento, controle e fiscalização 

dos contratos de prestação de serviços na 

área da saúde” 

 

              O Secretário Municipal de Saúde, em conformidade com suas 
atribuições e considerando: 

 

- A necessidade de garantir a eficiência, o acompanhamento e controle dos 
serviços de consultas médicas, serviços de realização de exames laboratoriais, 

exames de imagem, procedimentos de fisioterapia, fornecimento de O2, 

realizados nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde ou em 
serviços credenciados; 

 

- A necessidade de dar transparência e manter fluxo organizativo para o 
recebimento, liquidação e pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria 

Municipal de Saúde; 
 

- O princípio da publicidade dos atos e despesas públicas. 

 
- A necessidade de controle efetivo dos serviços prestados 

 

RESOLVE 
 

Art.1° – Quanto ao procedimento de apresentação da Fatura, este 

ocorrerá da seguinte forma: 

 

I – SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA deverão utilizar o 

sistema eSUS, com o devido preenchimento do prontuário eletrônico, a 
empresa contratada solicitará no primeiro dia útil o RELATÓRIO DE 

ATENDIMENTOS FINALIZADOS do mês anterior. 

 
 

II – SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA/ESPECIALIZADA 

realizados em nossas Unidades de Saúde a empresa contratada evoluirá o 
atendimento conforme a agenda aberta na recepção do serviço, e para fins de 

faturamento solicitará no primeiro dia útil o RELATÓRIO DE 

ATENDIMENTOS FINALIZADOS do mês anterior, emitido pelo Sistema 
Fly.  

 

III- O Relatório de Atendimentos, deverá conter a data de atendimento e o 
nome dos pacientes atendidos, sendo que para fins de FATURA serão 

considerados apenas os atendimentos com a situação FINALIZADO.  

 

IV – Exames laboratoriais a empresa credenciada apresentara relação com 

nome, data de atendimento, no qual o fiscal procederá a conferência da relação 
e dos exames autorizados 

 

V- Exames de imagem a empresa contratada emitirá relatório de atendimento, 
no qual o fiscal do Contrato procederá a conferência de nome por nome com as 

respectivas autorizações feitas na requisição do exame. 

 
VI- Na nota fiscal emitida pelo prestador deverá constar obrigatoriamente o 

desconto do ISS para o Município de São Jerônimo nos casos previstos na Lei 

Municipal 3607/2017, sendo vedado o recebimento e a liquidação de eventual 
nota que não atender a este requisito. 

 

VII- As empresas que tratam esse artigo, também apresentarão mensalmente as 
Certidões Negativas de Débito do INSS/FGTS, da Fazenda Federal, da 

Fazenda Estadual, da Fazenda Municipal e de Débitos Trabalhistas, conforme 

dispositivo contratual. 
 

VIII- O contrato de Pronto Atendimento Médico do Hospital de São Jerônimo 

deverá apresentar a relação mensal de atendimentos no Serviço de Pronto 
Atendimento Médico, juntamente com as demais comprovações necessárias 

 

Art.2° – Ao fiscal do contrato compete: 

 

I-  Solicitar a listagem de comprovação de atendimentos conforme cada caso 

estabelecido nessa IN. 
 

II- Proceder a conferência da listagem apresentada pelo prestador de serviço. 

 
III- Encontrando alguma divergência, o fiscal acionará imediatamente a 

Comissão de controle e Validação para analisar e decidir sobre o assunto. 
 

IV- Estando de acordo o fiscal solicitará ao prestador a emissão da nota fiscal. 

 
V-  O fiscal deverá verificar, junto com a nota fiscal, a validade das certidões 

Negativas de Débito do INSS/FGTS, da Fazenda Federal, da Fazenda Estadual, 

da Fazenda Municipal, e de Débitos Trabalhistas. 
 

VI- Recebido a documentação requerida o fiscal encaminhará para análise final 

da Comissão de Acompanhamento e Validação 
 

VII- Para o encaminhamento da documentação para análise da Comissão de 

Acompanhamento e Validação, o fiscal procederá o preenchimento do Check 
List anexo I dessa IN. 

 

Art.3° - Quanto ao procedimento de validação, controle e fiscalização, será 

realizado da seguinte forma: 

 

I – Por ato administrativo formal do Secretário Municipal de Saúde, será 
designada Comissão de Acompanhamento e Validação, composta por três 

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde e um suplente  

 
II- A Comissão de acompanhamento e validação, verificará a documentação 

analisada pelo fiscal do contrato  

 
III - As faturas rejeitadas pelo serviço de validação, por falta de comprovação 

que não tenham de parecer favorável, serão devolvidas ao CONTRATADO 

para as correções cabíveis.  
 

IV- Fica estabelecido a obrigatoriedade do preenchimento do Prontuário 

Eletrônico no sistema eSUS e SOAP no sistema Flay, quando for o caso, para 
que o atendimentos sejam validados na fatura, antes da liquidação da nota 

fiscal.  

 
V- Estabeleço ainda que o Fiscal do Contrato deve sempre participar da 

reunião da Comissão de Acompanhamento e Validação, afim de cumprir com 

os requisitos estabelecidos nessa IN. 
 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Art. 4° – Quanto ao pagamento e arquivamento: 

 

I – Realizado os trâmites previstos nessa Instrução Normativa, será enviado a 
nota, cópia da listagem e cópia da ata, para liquidação em cinco dias úteis. 

 

II – Determino que seja produzido além de arquivo físico com listagem de 
pacientes, ata e cópia da nota fiscal, arquivo digital escaneado, nomeado por 

prestador de serviços e período.  

 
III- Estabeleço ainda, que o determinado no inciso II do artigo 4° desta IN, seja 

retroativo a 2017 os dados que forem pertinentes a prestação de serviços. 

 
Art. 5° – Revoga-se a IN n° 01/2022, dê ciência aos servidores e prestadores 

envolvidos e publique no Diário Oficial do Município. 

 
São Jerônimo, 03 de março de 2022. 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 004, DE 03 de MARÇO de 2022. 

 

Dispõe sobre a composição da comissão de 
acompanhamento e validação dos contratos 

de Prestação serviços de consultas 

médicas, serviços de realização de exames 
de ecografia e procedimentos de 

fisioterapia realizados nas Unidades de 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Considerando a INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 02/2022 que estabelece os 

critérios de acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos de 
prestação de serviços na área da saúde, 

 

D E T E R M I N O: 

 

Art. 1º - Conforme inciso I do art.3° da IN 02/2022, designo a comissão de 

acompanhamento e validação dos contratos de prestação de serviços da 
seguinte forma: 

 

TITULARES 
- AURORA TERESINHA RODRIGUES BEAL, matrícula 4160; 

- DIEGO MASSENA GARCIA, matrícula 5114; 

- CAROLINA OLIVEIRA DE AZEVEDO, matrícula 4622; 
 

 

Suplente: 
- DANIEL SILVA DO COUTO, matrícula 5452; 

 

  

Art. 2º - A comissão deverá se reunir para atender aos dispositivos 
estabelecidos na IN n° 02/2022 e emitirá parecer consignado em ata em ordem 

cronológica ano, devendo conter o número do contrato e nome do prestador, 

antes da liquidação da nota de prestação de serviços. 
 

Art. 3º - Conforme IN 02/2022, deverão ser anexadas à ata as certidões 

negativas. 
Parágrafo Único: Após a emissão do parecer, a ata deverá ser encaminhada 

para homologação pelo Secretário Municipal de Saúde ou do Coordenador 
Administrativo e Financeiro da SMS. 

 

Art. 4º - Dê ciência aos servidores e prestadores envolvidos e publique no 
Diário Oficial do Município. 

São Jerônimo, 03 de março de 2022. 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, vem comunicar aos licitantes 

interessados no      Pregão Eletrônico nº 003/2022, a seguinte retificação: 

 

REAGENDAMENTO DA SESSÃO 

 

             Fica agendada nova data para sessão de abertura do Pregão, conforme 
segue, cujo objeto do certame é a aquisição de colchões de espuma para uso do 

Corpo de Bombeiros, conforme especificações descritas no anexo I do edital:  

 

Início da sessão de disputa: 07/03/2022 10:00 H 

 

Ficam mantidas e ratificadas as demais clausulas e condições do Edital Pregão 
Eletrônico nº 003/2022.  

 

                                                          São Jerônimo, 04 de março de 2022.                                                                   

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico/SRP nº 009/2022 

Participação exclusiva ME/EPP 

 

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

que se encontra aberta a Licitação: Pregão ELETRÔNICO/SRP nº 009/2022-

Tipo: Menor preço - Objeto: Registro de preços para aquisição de 

material elétrico predial, conforme especificações do anexo I do edital. 

 

Início da sessão de disputa: 17/03/2022 09h 

 
 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 - telefone: (51) 3651-1744 - Ramal 

228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. 

  São Jerônimo, 04 de março de 2022.                                                                   

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 15/2022 - DL 

Processo Nr.: 10/2022 

 

Fornecedor: G S CARDOSO & CIA LTDA Código: 7539 

Endereço: R DAS ROSEIRAS, 69, ******** 

Cidade: Charqueadas - RS 
CNPJ: °°.531.514/0001-73 Inscrição Estadual: 

Objeto da Compra: AFERIÇAO DE TACOGRAFOS ENSAIO SELAGEM 

E GUIA GRU DOS VEICULOS. PLACA IVI 2421,PLACA IVI 2215, 
PLACA IYA6739,PLACA ITO 1528. 

 

Item  Quant  Especificação  Unid Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 4,00 AFERIÇÃO 

DE 

TACÓGRAFO 
(ENSAIO, 

SELAGEM E 

GUIA GRU) 
(03-38-0126) 

SER 525,34 2.101,36 

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; 
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JUSTIFICATIVA 

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO 
RA 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: 2.101,36 (dois mil cento e um reais e trinta e seis 

centavos) 

Pagamento : 30 DIAS A CONTAR RECEBIMENTO N.F. 
NA CONTABILIDADEZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

São Jerônimo, 04 de março de 2022.                                                                   

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 
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