VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Horário de Funcionamento
EXPEDIENTE EXTERNO
(ATENDIMENTO AO PÚBLICO)

PERÍODO

HORÁRIO

Segunda a Sexta

07:30

13:00

Procedimentos que você poderá executar:

 Protocolar processo de solicitação
estabelecimentos e serviços;

de

liberação

de

funcionamento

de

 Protocolar solicitação de baixa de estabelecimentos e serviços;
 Protocolar processo de dispensa de alvará e licença sanitária;
 Protocolar processo de inclusão de atividades, alteração de contrato social,
alteração de endereço, ....;
 Protocolar defesa ao Auto de Infração Sanitário (AIS);
 Protocolar, ofícios e documentos diversos;
 Encaminhar solicitação e retirar pareceres, laudos e relatórios técnicos;
 Retirar boleto de pagamento de taxa de atos de vigilância sanitária;
 Retirar alvarás sanitários;
 Retirar documento de baixa de alvará sanitário;
 Verificar o andamento do Processo Administrativo Sanitário (PAS);

 Realizar denúncias SOBRE: Criações irregulares de animais; venda irregular de
produtos alimentícios, medicamentos, domissanitários e produtos de higiene e
limpeza; problemas relacionados à presença e prejuízos causados por animais
sinantrópicos de corrente de atividades nocivas; descarte de resíduos de serviços de
saúde (RSS); .....;
 Consultar sobre o andamento de processos;
 Recebimento ( 4ª CRS) e distribuição de vacinas para UBSs/ESFs;
 Distribuição de Imunibiológicos especiais para as UBSs/ESFs solicitantes e HUSM;
 Recebimento, conferência e envio de soros para acidentes com animais peçonhentos
aos Hospitais;
 Atendimento aos Serviços Militares para orientação e liberação de vacinas (DT,
Hepatite e Febre Amarela), após solicitação por Ofício;
 Entrega e recebimento de Declarações de Óbito e de Declarações de Nascidos Vivos;
 Monitoramento das DOs, no que se refere à óbitos em menores de 1 ano, mulheres
em idade fértil e óbitos maternos, os quais devem ser informados á 4ª CRS e SMS –
Núcleo de Atenção Básica;
 Recebimento de coletas de exames (sorologias para leptospirose, meningites,
hepatites, rubéola, sarampo, raiva);
 Entrega de exames (leptospirose, meningites, raiva);
 Recebimento de FAX – DDA (doenças diarréicas agudas) e DR (doenças respiratórias)
- dos Hospitais do Município;
 Envio dos dados consolidados DDA-DR, via FAX (semanal) para NIS (Núcleo de
Informações de Saúde – Secretaria Estadual de Saúde- POA)
 Envio do Relatório das DDA em menores de 4 anos, via FAX (semestral) para Núcleo
de Atenção Básica – SMS ( aos cuidados do responsável pela Política da Criança);
 Envio do Relatório das DR em Maiores de 60 anos, via FAX (mensal) para Núcleo de
Atenção Básica - SMS (aos cuidados do responsável pela política do Idoso);
 Tirar dúvidas, sobre assuntos diversos, quanto ao campo de atuação da Vigilância
em Saúde.

