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LEI  Nº.2419/2016

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo Aditivo ao convênio com a Irmandade da Santa      Casa Coração 
de Jesus.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, faz saber que a Câmara Municipal 
autorizou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º-  Fica o Poder Executivo de São Sebastião autorizado a  firmar  Termo Aditivo ao convênio nº  001/2015, 
celebrado com a Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, no sentido de acrescentar, na cláusula 3ª do referido 
convênio, o inciso VI, relativo à inclusão  da  UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permanecendo em vigor as 
demais cláusulas e condições do convênio em questão, exceto a alteração  do valor de repasse, a ser feito  por lei 
própria.

Art. 2º-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga as disposição e retroage seus efeitos a 26 
de dezembro de 2016

        
São Sebastião,    28     de dezembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº60/2016

LEI  Nº. 2420/2016

“Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar Termo Aditivo ao convênio firmado com a Irman-
dade da Santa Casa Coração de Jesus.”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a aditar o convênio nº 001/2015, de assistência à saúde, celebrado 
com a entidade Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, no sentido de retificar o quadro de valores descritos 
na cláusula sexta do referido convênio, para ali constar que serão repassados do Tesouro do Município a quantia 
de R$ 32.426.000,00.

Parágrafo Único – O parágrafo único do mencionado art. 6º fica crescido do valor de R$ 1.270.000,00 (Um 
milhão e duzentos e setenta mil reais), objeto da presente autorização, que deverá ser gasto para pagamento do 13º 
salário dos funcionários contratados para a execução do objeto do convênio, conforme lei nº 2416/2016.

Art. 2º- Permanecem em vigor a inalteradas as demais cláusulas do convênio ora ditado, exceto a que se refere 
à gestão da nova UPA – Unidade de Pronto Atendimento, objeto da lei própria.

Art. 3º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
        

São Sebastião,      28    de dezembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei  nº59/2016

LEI  Nº.2421/2016

“Dispõe sobre subvenção para 2017”

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, do 
próximo exercício de 2.017, relativamente às entidades locais que já prestam serviços e recebem subvenções ou 
auxílios financeiros ou ainda se tornaram parceiras do município, os mesmos valores financeiros que constam da 
lei municipal nº 2370/2015, respectivamente.

Par. Único – Os benefícios a que se refere o caput deste artigo serão, a partir de 1º de janeiro de 2017, inclusive, 
mensalmente transferidos, observadas as possibilidades dos recursos financeiros disponíveis no erário.

Art. 2º- As entidades beneficiárias obrigam-se a prestar contas dos valores recebidos, na forma e no prazo da 
lei, devendo ser glosadas as despesas impróprias.

Par. Único – A liberação da parcela posterior somente se dará após a prestação de contas da parcela recebida 
imediatamente anterior recebida.

Art. 3º- As despesas oriundas da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 4º- Fica ainda o Poder Executivo autorizado a promover Termo Aditivo visando a prorrogação do prazo 
de vigência dos respectivos convênios firmados com as entidades elencadas na Lei Municipal nº 2370/2015, pelo 
prazo de 60 dias.

Art.5º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e os proce-
dimentos relativos às recíprocas obrigações das partes do convênio, serão regulamentadas por Decreto do Poder 
Executivo.

          
 São Sebastião,      28      de dezembro de 2.016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
Projeto de Lei nº  57/2016

LEI  Nº 2422/2016

“Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017”.

           ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião no exercício de suas atribuições, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

 
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Artigo 1o- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Sebastião para o exercício 
financeiro de 2017, nos termos do art. 165o, parágrafo 5o. da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsa-
bilidade fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentária e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
(NBCASP):

I -  O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração 
municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II -  O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administra-
ção direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

CAPITULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I

Da estimativa da Receita

 Artigo 2º - A receita total estimada no orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, 
já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 619.410.000,00 (seiscentos e dezenove milhões, 
quatrocentos e dez mil reais).

  O orçamento Fiscal está fixado em R$ 410.841.198,10 (quatrocentos e dez milhões, oitocentos e qua-
renta e um mil, cento e noventa e oito reais e dez centavos);

  Orçamento da Seguridade Social em R$ 208.568.801,90 (duzentos e oito milhões, quinhentos e sessen-
ta e oito mil, oitocentos e um reais e noventa centavos).                                    

 Parágrafo Único -  A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo 
ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma 
receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação 
vigente e especificadas no quadro abaixo:
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SEÇÃO II
Da Fixação da Despesa
 Artigo 3º - A despesa fixada de R$ 619.410.000,00 (seiscentos e dezenove milhões, quatrocentos e dez 

mil reais), será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e natureza da 
despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

Artigo 4º - A parcela da despesa do orçamento da seguridade social que exceder a receita correspondente será 
custeada pela receita do orçamento fiscal.

        Artigo 5º - O repasse de recursos do Executivo para o Legislativo far-se-á com base na soma das dotações 
deste.

        Artigo 6º - A reserva de contingência prevista para capitalização do regime próprio de previdência poderá 
ser utilizada por seu órgão gestor, no todo ou em parte, para dar cobertura a créditos adicionais referentes a bene-
fícios previdenciários, caso não seja possível a utilização de outros recursos.

 Artigo 7º- Fica o Poder Executivo abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido 
pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, § 1º, da Lei 4.320, de 17 de Março de 
1.964, créditos adicionais suplementares, criando elementos de despesas se necessário a cumprimento das ações 
orçamentárias.

 I Até 30% (trinta por Cento) da despesa total fixada no artigo 3º, em conformidade ao artigo 9º 
da Lei 2203/2012 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

          
          II        Objetivando atender, afora o disposto no inciso I, ao pagamento:
a) de pessoal e encargos;
b) de juros, amortização e demais encargos da dívida pública consolidada do município;
c) da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP;
d) De precatórios judiciais;
e) De despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado;
f) De repasses automáticos efetuados pelos Governos Federal e Estadual, para as áreas da saúde, educação 

e assistência social;
g) De despesas vinculadas ao Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do 

Magistério – FUNDEB e à Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação.

III - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º.  
Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

IV - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patri-
monial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

V - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo posi-
tivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, 
considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

       Artigo 8º - Para realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mes-
ma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizadas pelo artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, 
consideram-se:

I - Órgão, o primeiro nível da classificação institucional da despesa.
II – Categoria de Programação, a classificação da despesa por função, subfunção, programa, projeto, atividade 

ou operação especial.

       Artigo 9º - Não se considera abertura de crédito adicional suplementar a simples modificação das fontes 
de recursos e dos códigos de aplicações das dotações, quando necessários ao ajuste da execução orçamentária.

       Parágrafo Único – As modificações de que trata o caput serão efetivadas por ato do chefe do executivo e 
devidamente justificadas.

       Artigo 10 – Fica o poder executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operação 
de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal e na legislação federal 
pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000.

       Artigo 11 - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão respon-
sável pela consolidação geral da contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, 
as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente 
municipal, conforme artigo 50 da Lei Complementar 101/00.

        Artigo 12 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

São Sebastião,     28      de dezembro de 2016.

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI
Prefeito 
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Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra
Projeto de Lei nº 40/2016
SEFAZ/SAJUR/nsa

MEMO n.º 413/16- DCS.

Da: Divisão de Contratação de Serviços
Para: Departamento de Comunicação

Ref.: Publicação.

Solicitamos a publicação do termo de revogação para o dia 28/12/2016, em cumprimento ao disposto do 
Artigo 61 da Lei 8666/93 e suas alterações.

TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 60.676/16
CONVITE Nº 029/16

 O Município de São Sebastião, através do seu Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais e 
considerando razões de interesse público, resolve, nos termos do Artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações, REVOGAR o presente certame que tem por objeto a contratação de empresa especializada para serviços 
de preparação, organização, digitalização e indexação de documentos, de acordo com a manifestação do Secretário 
de Administração juntada aos autos do processo licitatório, dando-se a competente publicidade pelos meios ofi-
ciais à presente decisão para que todos tenham conhecimento, iniciando-se, a partir de então, o prazo previsto no  
art. 109, I, “c”, da mesma lei.

São Sebastião, 15 de dezembro de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 60.797/16
CONVITE Nº 035/16

 O Município de São Sebastião, através do seu Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais 
e considerando razões de interesse público, resolve, nos termos do Artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, REVOGAR o presente certame que tem por objeto a aquisição de bloquetes para execução de reparos 
em diversos logradouros, de acordo com a manifestação do Secretário de Administração juntada aos autos do 
processo licitatório, dando-se a competente publicidade pelos meios oficiais à presente decisão para que todos 
tenham conhecimento, iniciando-se, a partir de então, o prazo previsto no  art. 109, I, “c”, da mesma lei.

São Sebastião, 15 de dezembro de 2016.

SAMIR TOLEDO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessária.

Atenciosamente,

Petúnia Ferreira de Souza
Diretora do Depto. de Suprimentos

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEMAM050 – Processo n.º 60.423/16
Contratada: Imagem Geosistemas e Comércio Ltda.
Contratante: Município de São Sebastião
Objeto: Prestação de serviços para licenciamento de softwares e treinamentos para atender o projeto “Sistema 

de Monitoramento Meteorológico e Hidrológico de São Sebastião”, em atendimento ao Contrato FEHIDRO nº 
108/2014.

Prazo: A execução dos serviços iniciar-se-á a partir da emissão da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria 
de Meio Ambiente e seu encerramento ocorrerá ao término do período de garantia de 90 (noventa) dias ofertado 
pela contratada, podendo ser prorrogado nos termos da lei vigente, conforme cronograma abaixo:

a) Licenciamentos: entrega em 20 (vinte) dias úteis;
b) Treinamentos: carga horária de 64 (sessenta e quatro) horas a serem agendados com a CONTRATADA.
Modalidade: IN nº 015/16
Valor: R$ 106.768,31 (cento e seis mil, setecentos e sessenta e oito mil e trinta e um centavos).
Data: 31.05.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Enéas Rodrigues Brum pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SECTU145 – Processo n.º 60.394/16
Contratada: Matilde Mota de Souza Lanchonete - ME.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Concessão remunerada de uso de espaço público: Box 10 no Terminal Rodoviário.
Prazo: 05 (cinco) anos
Modalidade: Concorrência nº 002/16
Valor: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais); 
Data: 21.12.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Matilde Mota de Souza pela contratada. 
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Extrato do 01º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo – 2015SESAU077 – Processo n.º 61.219/15
Contratada: Auto Viação São Sebastião LTDA.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato original e reajuste do valor pago.
Valor: R$ 56.310,00 (cinquenta e seis mil trezentos e dez reais).
Modalidade: IN n.º 017/15.
Data: 10.10.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e Luiz Fernando Corazza Geniolli pela contratada.

Extrato Termo de Adesão ao Credenciamento
Processo n° 61015/2016 – IN 017/2016
Credenciado: Banco Santander (Brasil) SA
Credenciante: Município de São Sebastião.
Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras para recebimento de arrecadação municipal, no padrão 

FEBRAN. 
Data: 14.12.16
Valor: R$ 1,50 por autenticação bancária realizada
Assina: Diego Costa de Oliveira

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SEMAM147 – Processo n.º 61.334/16
Contratada: Cordeiro Locação de Equipamentos Ltda EPP.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Locação de imóvel na Avenida Antonio Januario do Nascimento,223 - Centro
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: DJ nº 23.
Valor: R$ 164.451,72 (Cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois 

centavos).
Data: 26.12.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo contratante e José Milton Duarte Cordeiro e Olivia Ramos dos Santos 

Cordeiro. 

Extrato termo de adesão ao credenciamento
Processo n° 61015/2016 – IN 017/2016
Credenciado: Banco Itaú Unibanco SA
Credenciante: Município de São Sebastião.
Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras para recebimento de arrecadação municipal, no padrão 

FEBRAN. 
Data: 14.12.16
Valor: R$ 1,50 por autenticação bancária realizada
Assinam: Alexandre Ariel dos Santos e José Alexandre Passos Gonçalves 

Extrato termo de adesão ao credenciamento
Processo n° 61015/2016 – IN 017/2016
Credenciado: Banco do Brasil SA
Credenciante: Município de São Sebastião.
Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras para recebimento de arrecadação municipal, no padrão 

FEBRAN. 
Data: 14.12.16
Valor: R$ 1,50 por autenticação bancária realizada
Assina: João Bosco Ovani de Souza

Extrato do Termo de rescisão Unilateral 
Contrato Administrativo nº 2016SETRADH016
Processo nº 61.747/2015
Pregão Presencial nº 063/2015
Objeto: rescisão unilateral do contrato administrativo nº 2016SETRADH016 - aquisição de equipamentos e 

aparelhos para academia de idoso, em atendimento ao convênio nº 773877/2012, celebrado com o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate á Fome.

Fundamento Legal: artigo 78, inciso XII, c/c art. 79, inciso I da lei 8666/93. 
Data: 19.12.2016
Assina: Ernane Bilotte Primazzi – Prefeito Municipal
 

Lei Complementar nº 168/2013

RESOLUÇÃO Nº 003/2016.
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FSPSS

O Diretor Presidente da Fundação de Saúde, no uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no 
art. 28, inciso I do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 5959/2014, 
considerando:

1- Que a Equipe Técnica dos Empregados Públicos lotados na sede, juntamente com a Direto-
ria Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião ratificaram na 80ª Reunião Técnica, 
ocorrida em 20/12/2016, a proposta de constituição da Missão, Visão e Valores da Instituição, nos 
seguintes termos:  Missão: Promover o bem estar e saúde por meio da Gestão, do cuidado, da res-
ponsabilidade, com excelência. Visão: Ser Modelo na Prestação de Serviços de Saúde, como agente 
transformador das Políticas Públicas por meio da gestão, gerência e educação. Valores: Ética, Res-
ponsabilidade Individual, Social e Ambiental, Transparência, Qualidade, Amor, Comprometimento 
e Efetividade. 

 2- Foram prestados todos os esclarecimentos entre os funcionários e Diretoria Executiva, com 
relação à matéria. 

RESOLVE:

Art. 1º.  Aprovar a constituição da Missão, Visão e Valores da Instituição, nos seguintes termos:  
Missão: Promover o bem estar e saúde por meio da Gestão, do cuidado, da responsabilidade, com 
excelência. Visão: Ser Modelo na Prestação de Serviços de Saúde, como agente transformador das 
Políticas Públicas por meio da gestão, gerência e educação. Valores: Ética, Responsabilidade Indivi-
dual, Social e Ambiental, Transparência, Qualidade, Amor, Comprometimento e Efetividade.

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

São Sebastião, 20 de dezembro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 004/2016.
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FSPSS

O Diretor Presidente da Fundação de Saúde, no uso de suas prerrogativas legais, com fulcro no 
art. 28, inciso I do Estatuto Social da Entidade, aprovado pelo Decreto Municipal nº. 5959/2014, 
considerando:

1- Que a Equipe Técnica dos Empregados Públicos lotados na sede, juntamente com a Diretoria 
Executiva da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião apresentaram na 80ª Reunião Técnica, 
ocorrida em 20/12/2016, a proposta do Procedimento Operacional Padrão de Recepção/Auxiliar 
Administrativo.  

 2- Foram prestados todos os esclarecimentos entre os funcionários e Diretoria Executiva, com 
relação à matéria.

3- Foi consignado como informe na 20ª Assembleia do Conselho Curador, ocorrida em 
13/12/2016.

 
RESOLVE:

Art. 1º.  Aprovar o Procedimento Operacional Padrão de Recepção/Auxiliar Administrativo, 
parte integrante desta Resolução – Anexo. 

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

São Sebastião, 20 de dezembro de 2016.

ANTONIO CARLOS NISOLI P. DA SILVA
Diretor Presidente 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Procedimento Operacional Padrão
RECEPÇÃO/
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaborado por:  
•	 Izabelle	Christina	de	O.	Gonçalves	-	Coordenadora	de	Enfermagem-FSPSS
•	 Priscila	Bárbara	–	Preceptora	do	NEP	–	FSPSS
Colaboradores:
•	 Patrícia	Silvestre	–	Auxiliar	de	Enfermagem	–	FSPSS
•	 Carina	Felipe	Lima	–	Auxiliar	Administrativo	–	FSPSS
•	 Priscila	Camilo	Toledo	–	Auxiliar	Administrativo	–	FSPSS
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São Sebastião, maio de 2016

INTRODUÇÃO

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é uma descrição detalhada e simples de todas as 
operações necessárias para a realização de uma atividade. 

Tendo em vista as divergências das ações e dos serviços prestados pelos profissionais nos setores 
de Atenção Básica do Município de São Sebastião - SP e a necessidade de se garantir a qualidade e  
segurança  dessas  ações  e  serviços,  foram  elaborados  os  protocolos  operacionais  padrão  com  o 
objetivo de  manter o processo de trabalho e técnicas em funcionamento,  por meio da padronização 
e minimização de ocorrência de desvios na execução da atividade além de, facilitar o planejamento e 
a execução do trabalho dos profissionais que compõe o serviço. 

Os POP’s possuem informações suficientes para que os colaboradores possam utilizá-lo como 
um guia, assim como, em caso de dúvidas tenham onde buscar mais informações ou a quem recorrer. 
Os Procedimentos serão sistematicamente revisados de forma a garantir a atualização e adequação 
de seus processos e disponibilizados sempre que alterados aos profissionais da Atenção Básica.

Para as regras existentes neste POP, é possível existir exceção, e para tanto, quando ocorrer, deve 
ser registrado, justificado e acordado entre equipe, gerência e Diretoria responsável.

ACOLHIMENTO

Acolher é receber bem, ouvir a demanda, buscar formas de compreendê-la e solidarizar-se com 
ela. Desenvolver maneiras adequadas de receber os distintos modos como a população busca ajuda 
nos serviços de saúde, respeitando o momento existencial de cada um. (Campos, 2003)

O Acolhimento na saúde é uma construção de uma nova postura de todos os profissionais e 
do serviço, que visa à ampliação do acesso com abordagem de risco e vulnerabilidade, como res-
ponsabilidade social, a construção de novos valores de solidariedade, compromisso e construção da 
cidadania.

A recepção é muito importante na percepção da qualidade dos serviços e esta percepção poderá 
se confirmar ou não na continuidade do atendimento. O relacionamento de toda a equipe com o aco-
lhimento do paciente deverá estar harmonizado, refletindo o conjunto de valores no atendimento 
que se deseja apresentar aos clientes.

Os usuários dos serviços de saúde apenas serão dispensados após receber orientação adequada à 
sua solicitação, com informações e encaminhamentos corretos.

 O atendimento deverá estar pautado por:
•	 Atender	o	usuário	respeitando	seus	direitos	e	necessidades;
•	 Garantir	a	agilidade	no	atendimento	e	eficácia	nas	ações;
•	 Manter	os	arquivos	atualizados	e	organizados.
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Procedimento Operacional Padrão

Pontualidade e Assiduidade Código: POP–01 Página:

5-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
Maio/16
Responsável: Recepcionista / Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

A pontualidade e assiduidade são sinônimos de compromisso e responsabilidade, além de serem 
fatores importantes para a avaliação de desempenho.  

•	 Ser	freqüente,	não	faltar;		
•	 Ser	pontual;	
•	 Registrar	seu	ponto	com	veracidade;
•	 Dirigir-se	ao	seu	posto	de	trabalho	de	imediato.		
IMPORTANTE:  
Prorrogação de horas, horas extras, descontos de horas, horário de banco, falta abonada, declara-

ção, SOMENTE com a prévia autorização da chefia imediata.
Na iminência de ausência, entrar em contato com sua chefia imediatamente para que possa orga-

nizar o serviço em sua ausência. 

Procedimento Operacional Padrão

Postura / Comportamento
 Código: POP – 02 Página:

6-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Recepcionista / Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

•	 Apresentar-se	adequadamente	trajado	no	seu	posto	de	trabalho,	não	usar	decotes,	roupas	
curtas e justas;  

•	 Uso	de	perfumes	suaves	se	usar,	maquiagem	discreta;	
•	 Aparência	agradável;	
•	 Manter-se	em	postura	acolhedora;	
•	 Sentar-se	confortavelmente,	de	forma	ergonômica;		
•	 Não	mascar	chiclete;		
•	 Não	comer	no	local	de	trabalho	(para	tal	encaminhar-se	ao	local	adequado);		
•	 Não	usar	óculos	de	sol	ou	fone	de	ouvidos;		
•	 Celular	desligado	ou	no	modo	de	vibração	(NUNCA	atender	celular	durante	o	atendimen-

to ao cliente. Ao término do atendimento, responder a ligação); 
•	 Não	acessar	e-mail,	redes	sociais	e	outros	similares	para	uso	pessoal;	
•	 Se	houver	música	ambiente	presente,	deve	ser	suave	e	em	volume	baixo;		
•	 Manter	postura	profissional,	evitando	piadas,	riso	alto,	etc.;		
•	 Primar	pela	ética,	não	comentando	sobre	a	vida	alheia;	
•	 Não	julgar,	comparar,	rotular	ou	atribuir	às	pessoas	designação	ou	denominação	de	maneira	

redutora que o defina (“aquela mala”, “o sabe tudo”, etc.);  
•	 Ao	cometer	falhas,	notificar	ao	seu	superior	hierárquico.			

ORIENTAÇÃO: 
Uso de calçados fechados (proteção – acidentes de trabalho). 
Uso de crachá de identificação (fornecido pelo empregador).   

Procedimento Operacional Padrão

Rotinas/ Organização do Trabalho Código: POP – 03 Página:

7-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
Maio/2016
Responsável: Recepcionista, Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

•	 Antes	de	iniciar	o	trabalho,	organizar	o	setor;		
•	 Limpar	sua	área	de	trabalho	(superfícies,	bancadas,	mesas,	aparelhos	de	telefone,	etc.);	
•	 Ligar	e	checar	o	funcionamento	dos	equipamentos	(microcomputador,	impressora,	ventila-

dor, telefone, outros);  
•	 Organizar	objetos	(identificação	de	prontuários,	caneta,	lápis,	outros);		
•	 Ao	término	do	seu	horário	de	trabalho,	ou	na	necessidade	de	se	ausentar	da	recepção	passe	

o plantão para permanecer com as rotinas estabelecidas, ou verifique se as tarefas estão cumpridas e 
organizadas para o dia seguinte;  

•	 Recomponha	sua	área	de	trabalho.			

Específico Auxiliar Administrativo
•	 Levantar	necessidade	de	material	de	escritório/impressos;
•	 Controlar,	carimbar	e	distribuir	impressos	
•	 Digitar	documentos	gerais	da	Unidade;
•	 Levantar	produção	de	atendimentos	para	consolidado	do	E-SUS	e/ou	outros;	

IMPORTANTE: Lembrar que a prioridade em suas atividades é o atendimento humanizado ao 
cliente. 
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Procedimento Operacional Padrão

Recepcionar o Cliente Acolhimento Código: POP – 04 Página:

8-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Recepcionista, Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro
Procedimento:

Recepcionar é receber as pessoas com atitude proativa (iniciativa) e acolhedora. Ao recepcionar 
devemos estar aptos a: informar, orientar, “filtrar” as necessidades do cliente, amenizar os ânimos 
exaltados e agilizar o atendimento. 

Para tanto deve:
•	 Manter-se	em	postura	adequada,	receptiva,	acolhedora;		
•	 Ser	cordial,	respeitoso	e	gentil;		
•	 Olhar	para	o	cliente;		
•	 Saudá-lo	(bom	dia,	boa	tarde,	boa	noite	ou,	pois	não?	Em	que	posso	ajudá-lo?);		
•	 Perguntar	ao	cliente	o	seu	nome	e	anotar	para	não	esquecer;	
•	 Despedir-se	(até	logo;	posso	ajudá-lo	em	algo	mais?;	etc.);		
•	 Ouvi-lo	sempre	antes	de	falar;		
•	 Informá-lo	e	orientá-lo,	por	escrito	quando	necessário,	orientações	gerais	quanto	o	funcio-

namento dos serviços; 
•	 Quando	em	atendimento	a	um	cliente	e	outro	chegar:	sinalizar	que	percebeu	sua	presença	

e solicitar gentilmente que aguarde (sugestão: em alguns minutos já vou atendê-lo, tão logo encerre 
este atendimento); 

•	 Ser	educado;		
•	 Usar	tom	de	voz	baixo,	porém	audível;		
•	 Manter	a	equidade	no	atendimento;		
•	 Estar	atento	às	urgências	e	emergências	(atenção	às	queixas,	comportamento	e	fisionomia	

dos clientes); 
•	 Estar	atento	ao	seu	atendimento	e	à	pessoa	que	está	atendendo;	
•	 Manter-se	calmo	em	situações	conflituosas	que	surjam	durante	o	seu	atendimento,	demons-

trando paciência e não revidando a agressões.    
IMPORTANTE: JAMAIS deixar a recepção sozinha. Ao ausentar-se por curtos períodos, solici-

tar para que alguém permaneça lá até o seu retorno. Lembrar que a prioridade em suas atividades é o 
atendimento humanizado ao cliente. 

O auxiliar administrativo deverá realizar cobertura da recepção nos horários de entrada, saída e 
almoço e em ocasiões excepcionais como cursos, treinamentos e atestados médicos, exceto férias e 
licenças prolongadas. 

Procedimento Operacional Padrão

 Atendimento Ao Telefone  
 Código: POP – 05 Página:

9-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:    Maio/2016
Responsável: Recepcionista, Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento: 

É um contato muito importante para que o cliente se sinta acolhido e bem atendido. Para tanto 
devemos estar atentos:  

•	 Procurar	atender	ao	1º	toque;		
•	 Caso	esteja	em	atendimento,	pedir	licença	ao	cliente;		
•	 Atender	dizendo	o	nome	do	local,	seu	nome,	seguido	do	cumprimento	oportuno	(ex:	Uni-

dade de Saúde da Família do Olaria, João, bom dia!);  
•	 Pergunte	o	nome	da	pessoa	que	está	ligando	e	anote	para	não	esquecer;		
•	 Entender	o	objetivo	da	ligação;	
•	 Caso	seja	para	transferir	a	ligação,	transfira	e	oriente	qual	o	ramal	do	setor	desejado;	
•	 Caso	seja	para	a	própria	recepção,	solicitar	que	aguarde	um	momento	para	que	possa	con-

cluir o atendimento anterior, e ao concluí-lo, retorne ao atendimento telefônico; 
•	 Usar	tom	de	voz	baixo,	porém	audível;		
•	 Ser	gentil;	
•	 Concentrem-se	na	 ligação,	 solicitando	explicação	quantas	vezes	 for	necessária	para	o	 seu	

entendimento;  
•	 Fale	compassadamente	e	claramente;		
•	 Evite	expressões	confusas	e	de	má	interpretação;		
•	 Anote	os	pontos	principais	ou	dados	fornecidos;	
•	 Evite	termos	técnicos;		
•	 Tenha	cautela,	não	cometa	exageros;		
•	 Evite	expressões	como	“meu	bem”,	“meu	anjo”,	“minha	querida”,	etc.;	 fale	chamando	pelo	

nome da pessoa que ligou;  
•	 Retorne	sempre	as	ligações	que	prometeu	fazer;		
•	 Encerre	a	conversa	com	cortesia	(Ex:	obrigado!,	boa	tarde,	posso	ajudá-lo	em	algo	mais?!)		
•	 Não	deixe	o	telefone	fora	do	gancho;		
•	 Seja	breve	e	eficiente	nas	ligações;		
•	 Ao	chamar	o	colega	dirija-se	pelo	nome	em	tom	de	voz	agradável,	sem	gritos.		
IMPORTANTE: Não esqueça: o telefone é de uso EXCLUSIVO do serviço.

Procedimento Operacional Padrão

Atendimento ao Cliente para Consultas e/ou Procedimentos Código: POP – 06 Pági-
na:

10-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Recepcionista
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

•	 Solicitar	documento	de	identificação,	como	RG,	certidão	de	nascimento	ou	outros,	compro-
vante de endereço no primeiro atendimento e Cartão SUS;  

•	 Efetuar	o	cadastramento	na	unidade;	
•	 Em	caso	de	falta	de	documentações,	cadastrar	para	o	atendimento	emergencial,	orientando	

sobre as documentações necessárias (RG ou certidão de nascimento ou casamento, comprovante de 
endereço e telefone), reforçando quanto à necessidade de cadastro atualizado; 

•	 Checar	agendamentos	do	cliente;	
•	 Identificar	FAA	/FAO	com	carimbo	da	unidade,	nome	do	profissional	e	data	do	atendimen-

to;
•	 Preencher	FAA/	FAO	com	dados	como	data	do	atendimento,	cartão	SUS,	DN,	nome	do	

paciente, procedimento e assinatura;
•	 Solicitar	ao	cliente	para	aguardar,	direcionando-o	para	a	sala	de	espera;		
•	 Encaminhar	o	prontuário	para	o	setor	indicado;	
•	 Ao	final	do	período	encaminhar	a	FAA	e	ou	FAO	ao	profissional	para	assinatura.				
•	 Atendimento	COM	ATRASO:	Quando	paciente	estiver	com	atraso	maior	que	30	minutos	

em relação ao horário agendado, encaminhar para o acolhimento.
IMPORTANTE: NÃO CABE À RECEPÇÃO DISPENSAR O PACIENTE.

Procedimento Operacional Padrão

Agendamento De Consultas   Código: POP – 07 Página:

11-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
Maio/2016
Responsável: Recepcionista
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

•	 O	agendamento	das	ações	(consultas,	exames,	etc)	será	feito	na	recepção,	onde	serão	manti-
das as agendas de todos os profissionais;

•	 Agendar	as	consultas	solicitadas	como	rotina,	se	houver	alguma	necessidade,	o	cliente	deve-
rá ser encaminhado para profissional de enfermagem que procederá ao acolhimento/agendamento; 

•	 Agendar	consultas	em	outra	unidade	via	telefone	(outra	Unidade/	Emergências/	Exceções),	
conforme fluxo estabelecido pelo setor; 

•	 Orientar	o	cliente	sobre	procedimento	de	agendamento;		
•	 Ao	receber	o	encaminhamento,	verificar	se	todos	os	dados	necessários	estão	preenchidos	

(identificação); 
•	 Confirmar	os	dados	do	cliente,	como	número	de	cadastro	da	unidade,	cartão	SUS,	endereço	

e telefone;  

Procedimento Operacional Padrão

Organização
de Prontuários Código: POP – 08 Página:

12-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
Maio/2016
Responsável: Recepcionista/ Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
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Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:
•	 O	prontuário	do	paciente	é	constituído	de	um	conjunto	de	documentos	padronizados,	con-

tendo informações geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e, 
a assistência prestada a ele, é de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre 
membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo

•	 ORGANIZAÇÃO	DE	PRONTUÁRIO	NOVO		-	Recepcionista
Os novos prontuários deverão ser organizados conforme padrão das unidades de saúde. Atenção 

para a folha rosto (identificação do cliente) para que seja preenchida completamente.  
Prontuário Familiar: realizado a partir do cadastro da Ficha de Cadastro Individual (e-SUS) feita 

no domicílio pelo ACS. Deverá ser feito pela área de abrangência, número da microárea e pelo nú-
mero da família, podendo ainda ser adotados modelos de identificação como fita ou caneta colorida 
para facilitar a localização do prontuário.

A capa do prontuário deverá conter folha de rosto padrão preenchida com o número da área, 
número da microárea e número da família; endereço e número, e nome de todos os componentes da 
família. Cada prontuário individual também deverá ter folha de rosto padrão preenchida com dados 
individuais, comorbidades e medicações em uso.  

•	 DESARQUIVAMENTO	DE	PRONTUÁRIOS		-	Recepcionista
Ao ser solicitado um prontuário, por consulta ou outro motivo, recorrer ao arquivo e desarquivar 

o prontuário anotando em caderno próprio a data, número do prontuário, nome do usuário e motivo 
do desarquivamento e nome do funcionário responsável.  

•	 TRANSFERÊNCIA	DE	PRONTUÁRIOS	(MEMO	41/2016)	–	Aux.	Administrativo
Para transferência do prontuário entre unidades de unidades de saúde da família dentro do mu-

nicípio não será necessária a reprodução de cópia, solicitar transferência para FSPSS utilizando im-
presso próprio e documentação exigida e após autorização encaminhar o prontuário para unidade 
de destino; utilizar relação de remessa ou protocolar ao realizar o envio; arquivar o protocolo de-
vidamente assinado pela unidade de destino, juntamente com a cópia da solicitação devolvida pela 
FSPSS para controle.

•	 CÓPIA	DE	PRONTUÁRIOS	(MEMO	41/2016)	–	Aux.	administrativo
Deverá ser preenchida uma solicitação por prontuário; encaminhar a solicitação para a FSPSS 

juntamente com os documentos exigidos; quando o solicitante não for o próprio paciente o campo 
de observações deverá ser utilizado qualificando o solicitante e discriminando o vínculo com o usu-
ário; a cópia do prontuário será devolvida a unidade de origem; o solicitante deverá retirar a cópia na 
sua unidade de saúde mediante apresentação de documento de identidade e assinatura no protocolo 
da unidade.

•	 ARQUIVAMENTO	DE	PRONTUÁRIOS		-	Recepcionista
Os prontuários deverão ser arquivados considerando a organização da unidade.  
IMPORTANTE: O arquivamento incorreto dificulta a localização do prontuário, causando pre-

juízos ao serviço e ao cliente.   
  
Procedimento Operacional Padrão

Controle/
Envio/ Entrega De Encaminhamento    Código: POP – 09 Página:

 14-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente ou de acordo com fluxo estabelecido na unidade
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

Anotar no livro controle da unidade, informando a data do encaminhamento, o número de ma-
trícula ou MCA do paciente, o nome do paciente, a especialidade solicitada para o agendamento, o 
médico solicitante, a data do agendamento solicitado e a data de retirada do mesmo. 

“O paciente poderá ser avisado de seu encaminhamento por telefone pelo recepcionista ou au-
xiliar administrativo ou em visita domiciliar pelo ACS da microárea de atuação de acordo com a 
necessidade da unidade”. 

A entrega de consultas ou exames, poderá ser realizada pelo recepcionista, auxiliar administrativo 
ou ACS, de acordo com a necessidade da unidade, estabelecida pela equipe”.

Quando o cliente, ou seu representante estiver retirando a guia agendada, orientar sobre o agen-
damento e solicitar a assinatura no livro de controle.  

Caso o encaminhamento ou exame seja retirado por terceiros, deverá apresentar autorização e có-
pia de documento com foto do interessado e da pessoa que está autorizada; anotar em livro controle 
e deixar a autorização no prontuário do cliente.  

IMPORTANTE:
Orientar o cliente que em caso de impossibilidade de comparecer a consulta agendada que entre 

em contato com a unidade para que a vaga seja disponibilizada para outro cliente.  
Não fornecer os telefones do complexo regulador ao usuário, nem o orientar a procurar a Regula-

ção pessoalmente. Em caso de necessidade o contato deverá ser feito pelo Enfermeiro ou médico por 
intermédio do auxiliar administrativo. 

Procedimento Operacional Padrão

Malote

 Código: POP – 10 Página:

 15-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

RECEBIMENTO DE MALOTE  
•	 Ao	receber	o	malote,	assinar	recebimento,	conferindo	antecipadamente;	
•	 Encaminhar	os	documentos	recebidos	ao	gerente;			
ENVIO DE MALOTE  
•	 Criar	registro	de	remessa	numerada	para	envio	de	documentos;
•	 Registrar	em	livro	destinado	para	tal:	a	data	do	envio,	o	número	da	guia	de	remessa,	o	assun-

to e o destinatário.  
•	 Confeccionar	relação	de	remessa	em	duas	vias,	encaminhar	junto	ao	documento;
•	 As	remessas	devem	conter:	numeração;	identificação	da	unidade,	destinatário,	assunto,	data	

e assinatura e/ou carimbo de quem está enviando;
•	 Colocar	na	pasta	de	malote	para	o	envio	ao	destino;
•	 No	recebimento	da	segunda	via	da	remessa	arquivar	em	pasta	própria	por	ordem	numérica.

IMPORTANTE: O livro de registro de movimento de malote é o mesmo tanto para envio quan-
to para recebimento.

Na ausência do Auxiliar Administrativo encaminhar os malotes para o Enfermeiro da unidade!

Procedimento Operacional Padrão

Controle da Agenda Administrativa Código: POP – 11 Página:

16-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro, Médico, Odontólogo

Procedimento:

Montar agenda administrativa de atividades dos profissionais de nível superior de forma que au-
xilie na organização dos trabalhos e na execução dos agendamentos e compromissos rotineiros ao 
serviço, como reuniões técnicas, atividades de grupos, reuniões de equipe, capacitações, atividades 
na comunidade, campanhas de vacinação, etc.

Anotar datas de envio de documentos em geral a fim de auxiliar os profissionais a cumprir com 
os aprazamentos, exemplo: 

•	 Semana	epidemiológica	–	Enviar	semanalmente,	toda	segunda	feira;	
•	 Fechamento	de	metas	–	Será	retirado	nas	unidades	todo	primeiro	e	segundo	dia	útil	do	mês;
•	 E-SUS	–	Deverá	ser	enviado	no	primeiro	dia	útil	de	cada	mês,	nas	unidades	que	não	tem	

internet os dados serão recolhidos pela FSPSS;
•	 SIPNI	–	Deverá	ser	enviado	pro	email	da	Vigilância	Epidemiológica	todo	primeiro	dia	útil	

de cada mês, nas unidades que não tem internet os dados serão recolhidos pela FSPSS
•	 SISVAN	–	Enviar	planilhas	 semanalmente	ao	Departamento	de	Divisão	de	Programas	–	

A/C Paula Nutricionista;
•	 SIS-PréNatal	–	Enviar	planilhas	de	atendimento	e	cadastro	semanalmente	para	UAC	–	A/C	

Marco Aurélio;
•	 Enviar	pedido	de	medicação	de	TB	e	outras	doenças	de	notificação	até	o	quinto	dia	de	cada	

mês á Vigilância Epidemiológica – A/C Élida ou Karine
•	 Pedido	de	materiais	e	correlatos	–	Enviar	até	o	quinto	dia	de	cada	mês	para	o	departamento	

administrativo da FSPSS – A/C Alex;
•	 Fechamento	e	envio	da	folha	de	freqüência	dos	funcionários	da	FSPSS	todo	dia	20	de	cada	

mês e cartão de ponto dos estatutários todo dia 30 de cada mês;
•	 Enviar	consolidado	de	teste	rápido	todo	dia	25	de	cada	mês;
•	 Relatório	de	transferência	dos	profissionais	para	atualização	do	CNES	–	Deverá	ser	enviado	

todo dia 30 de cada mês de acordo com MEMO 66/2015 

Procedimento Operacional Padrão
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17-23
  
Revisão:
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Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Semanalmente à medida que forem expedidas ás S.O.S
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

•	 Comunicar	o	gerente	da	unidade	sobre	necessidade	de	serviço	para	aquisição	ou	manuten-
ção;

•	 Preencher	S.O.S	(Solicitação	de	Ordem	de	Serviço)	em	três	vias	coloridas	e	encaminhar	por	
malote para departamento administrativo da FSPSS.

•	 Anotar	em	livro	próprio	ou	controle	de	malote	a	data	de	envio	da	requisição;
•	 Fazer	levantamento	semanal	das	necessidades	de	conserto/aquisição/manutenção	já	enca-

minhados e cobrar o departamento administrativo uma posição com relação ao solicitado.

IMPORTANTE: Não se esquecer de identificar a Unidade na S.O.S e colher assinatura do geren-
te na solicitação antes do envio.

Procedimento Operacional Padrão

Controle de Bens Patrimoniados Código: POP – 13 Página:

18-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Sempre que solicitado pela Direção da Atenção Básica
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

Ter um registro atualizado de todos os bens patrimoniados e não patrimoniados disponíveis den-
tro da unidade de saúde, contendo descrição do bem, número de patrimônio, marca, modelo, núme-
ro de série, estado de conservação, local/sala.

Solicitar planilha ao Departamento administrativo da FSPSS para realizar levantamento e arquivo 
na unidade.

•	 Garantir	a	integração	dos	bens	junto	ao	departamento	patrimonial	da	FSPSS;
•	 Organizar	relação	de	patrimônio	por	sala;
•	 Relacionar	e	garantir	a	guarda	dos	materiais	inservíveis	patrimoniados	da	unidade,	solicitan-

do orientação da Coordenadoria da FSPSS quanto ao destino dos mesmos;
•	 Realizar	o	controle	semestral	do	patrimônio	(Solicitar	planilha	ao	Departamento	adminis-

trativo da FSPSS)
•	 Realizar	o	boletim	de	ocorrência	(B.O)	sempre	que	verificado	o	desaparecimento	de	qual-

quer material permanente e encaminhar o B.O para abertura de processo e averiguação.

Procedimento Operacional Padrão

Sistemas de Informação Código: POP – 14 Página:

19-23
  
Revisão:
Maio/17 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

•	 Alimentar	os	sistemas	de	informação	da	atenção	básica	(e-SUS,	SISCAN,	BOLSA	FAMÍ-
LIA, PSE, CNES, SIPNI, entre outros)

•	 Encaminhar	planilha	comunicando	alguma	alteração	na	situação	funcional	do	profissional	
da unidade, sempre que houver mudança, conforme instruções, fluxos e prazos descritos para atuali-
zação do CNES;

•	 Monitorar	o	envio	e	atualização	dos	dados,	dentro	dos	prazos	estabelecidos,	nos	sistemas	de	
informação da AB;

•	 Monitorar	a	produção	e	participar	do	planejamento	da	ESF	através	dos	relatórios	do	e-SUS,	
estimulando a entrega da produção pelos profissionais;

•	 	Disponibilizar	relatórios	de	acompanhamento	e	indicadores	de	consultas	individuais	dos	
médicos, dentistas e enfermeiros e visitas domiciliares de toda a equipe.

•	 Auxiliar	no	preenchimento	dos	controles	exigidos	no	PMAQ	sendo	em	forma	de	livros	de	
controle ou listas/planilhas manuais ou digitalizadas;

•	 Definir	juntamente	com	gerente	da	unidade	periodicidade	de	atualização	dos	dados	exigi-
dos para o PMAQ;

Procedimento Operacional Padrão

Atualização do Mural de Informações Código: POP – 15 Página:
20-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Sempre que necessário
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

 A USF deve disponibilizar em local visível para a população e de fácil acesso, um mural de infor-
mações contendo:

•	 Mapa	da	área	de	abrangência	e	relação	das	ruas;
•	 Horário	de	atendimento	da	unidade	de	saúde;
•	 Relação	nominal	de	profissionais,	contendo	função,	escala	de	trabalho	e	horário	de	serviço;
•	 Relação	dos	serviços	ofertados	com	especificação	dos	dias	e	horários,	além	daqueles	que	

funcionam em período integral (vacinas, curativos, farmácia, medicação, etc);
•	 Data,	horário,	local	de	atividades	coletivas	e	reuniões	com	a	comunidade;
•	 Dados	de	produtividade	e	de	indicadores	territoriais	(atualizados	mensalmente)	–	Sala	de	

Situação.

Procedimento Operacional Padrão
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21-23
  
Revisão:
Maio/17 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Mensalmente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

•	 Levantar	com	os	demais	profissionais	da	equipe	quais	materiais	 serão	necessários	para	o	
funcionamento da Unidade no mês seguinte, tais como materiais de limpeza, escritório e insumos;

•	 Redigir	uma	solicitação	para	cada	categoria	de	material:	escritório,	insumos	e	limpeza,	con-
tendo código do material, nome, descrição, unidade e quantidade;

•	 Encaminhar	o	pedido	ao	Departamento	Administrativo	da	FSPSS	até	o	dia	05	de	cada	mês.

IMPORTANTE: Não esquecer de identificar a Unidade de Saúde na solicitação e colher a assi-
natura do gerente antes do envio.

Procedimento Operacional Padrão

Controle de Frequência Código: POP – 17 Página:

22-23
  
Revisão:
Maio/2017 Data
Elaboração:
    Maio/2016
Responsável: Auxiliar Administrativo
Quando: Diariamente
Monitoramento: Enfermeiro

Procedimento:

•	 Verificar	diariamente	folha	de	freqüência	de	todos	os	funcionários	da	USF;
•	 Orientar	equipe	sobre	o	preenchimento	diário;
•	 Fazer	 apontamentos	 como	 atrasos;	 banco	 de	 horas,	 atestados	médicos	 e	 declarações	 de	

comparecimento;
•	 Enviar	atestados	e	declarações	de	comparecimento	ao	RH	da	FSPSS	dentro	de	24	horas;
•	 Comunicar	o	gerente	da	unidade	sobre	ocorrências	nas	folhas	de	freqüência;
•	 	Fechar	folha	de	freqüência	todo	dia	20	de	cada	mês	e	encaminhar	ao	RH	da	FSPSS;
•	 Fechar	cartão	de	ponto	todo	dia	30	de	cada	mês	e	encaminhar	ao	RH	da	FSPSS.
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