Carta de Serviço ao Usuário
Administração Municipal
A Administração Pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do estado que procura
satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, dentre
outras áreas. Em outras palavras, Administração Pública é a gestão dos interesses públicos por
meio da prestação de serviços públicos.
Gabinete do Prefeito:
Endereço: Rua São Paulo Nº:185
Horário de atemdimento:8:00 – 11:30/13:00 – 17:30
Fone: (46) 3548 – 2000
E-mail: prefeito@bomejesusdosul.pr.gov.br
SIC-Físico – Anexo ao gabinete
Responsável: Vilson Wiland Fortes
Horário de atendimento:8:00 – 11:30/13:00 – 17:30
Fone: (46) 3548 – 2000
E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br
Diário Oficial:(AMP- Diário Oficial dos Municípios do Paraná):
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
Contabilidade
A Contabilidade Pública tem como objetivo calcular, analisar e gerar informações
orçamentarias, econômicas e financeiras para auxiliar os gestores das entidades públicas a tomar
sempre as melhores decisões em prol da população, além de permitir também um melhor controle
externo e social.
Esse tipo de contabilidade procura fornecer aos cidadãos e instituições dados relacionados aos
resultados obtidos pela gestão, informações de orçamentos, nível econômicos, status financeiros e
condições físicas de diferentes tipos de patrimônios que pertencem ao estado e que são de
interesse público.
Endereço: Rua São Paulo, Nº:185
Horário de atendimento:8:00 – 11:30/13:00 – 17:30
Fone: (46)3548 – 2000
E-mail: contabil@bomjesusdosul.pr.gov.br

Licitação

A licitação tem como finalidade buscar sempre a melhor proposta, estimulando a
competitividade entre os concorrentes que participam desse procedimento oferecendo iguais
condições entre eles garantindo assim isonomia desde que os que queiram participar do certame
preencham o requisitos previamente estabelecidos no instrumento convocatório que em regra é o
edital.
Endereço: Rua São Paulo Nº:185
Horário de atemdimento:8:00 – 11:30/13:00 – 17:30
Fone: (46) 3548 – 2000
E-mail: compras@bomjesusdosul.pr.gov.br

DEFESA CIVIL
Informações e orientações
A atuação da Defesa Civil tem como principal objetivo a redução de riscos e de desastres. A política
nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, instituída pela Lei Federal 12.608/2012
compreende cinco ações distintas e inter-relacionadas, que são ações de: Prevenção, Mitigação,
Preparação, Resposta e Recuperação. Essas ações ocorrem de forma multissetorial e nos três níveis
de governo (federal, estadual e municipal), exigindo uma ampla participação comunitária.
No Município de Bom Jesus do Sul - PR, a Defesa Civil desempenha as suas atividades por meio
da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)
Quando chamar a Defesa Civil
 Vendaval, granizo, deslizamentos, enxurradas, inundações e alagamentos;


Graves desastres com vítimas e desabrigados;



Acidentes rodoviários, envolvendo grande número de pessoas;



Grandes incêndios, com vítimas;



Acidentes com combustíveis, produtos perigosos (radioativos, químicos, inflamáveis,
tóxicos, explosivos e corrosivos);



Explosões em depósitos de gás de cozinha;



Rachaduras, trincas e fissuras em edificações;



Deformações em estruturas (lajes, vigas, pilares e paredes);



Infiltrações graves com grande risco de desabamento;



Recalque de fundações (rebaixamento de terra ou da parede).

Como acionar a Defesa Civil
Caso aconteça um desastre e você esteja por perto é importante pedir ajuda. Ligue para o número
199 ou (46)3548 2000 ou (46) 98403 2440 e esteja preparado para dar informações que permitirão
que o socorro seja prestado rapidamente.
 Identifique-se: diga seu nome e seu telefone (talvez haja necessidade de confirmar sua
chamada ou pedir mais esclarecimentos).

 Onde aconteceu: dê o endereço completo, com rua, número e cidade (acrescente um ponto
de referência)
 O que aconteceu: seja breve, apenas o essencial
Etapas do Processo
 A solicitação é recebida


É realizada uma visita ao local, por alguns membros da COMPDEC para avaliar o problema
e adotar as providências cabíveis.



Em casos de desastres naturais ou tecnológicos a COMPDEC imediatamente acionará o
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON para preparação e resposta
a desastres do município de Bom Jesus do Sul - PR.

Endereços para Atendimento:
Telefones: 199 ou (46) 3548 2000 ou (46) 98403 2440
E-mail: planejamento@bomjesusdosul.pr.gov.br
Rua: São Paulo, nº 185
Horário de atendimento: segunda à sexta feira: 08:00h às 17:30h ou a qualquer momento em
situação de emergência.

Juventude, Esporte e Lazer
Academias ao ar-livre
 Fundo de vale, Rua São Paulo s/n, Centro


Escola Estadual do Campo CV Novembro-EF, Linha XV Novembro, s/n, Interior



Linha São Paulo, s/n, Interior

Áreas de pratica esportiva
 Ginásio Municipal Augusto Pereira dos Santos, Rua Pedro Tuca, s/n, Centro


Campo Sintético Fundo de Vale, Rua São Paulo, s/n, Centro



Estádio Municipal Airton Sena, Rua XV Novembro, s/n, Centro



Pista de Caminhada e Ciclovia, Rua São Paulo, s/n, Centro



Academia de Saúde, Rua São Paulo, s/n, Centro

Endereço para Atendimento:
Fone: (46)3548 – 2000
E-mail: esporte@bomjesusdosul.pr.gov.br
Rua: São Paulo, nº 185
Horário de atendimento: Segunda à sexta: 8:00 às 11:30 e 13:00 às 17:30h.
Assistência Social
A política de Assistência social no Município de Bom Jesus do Sul-PR está ligada a secretaria
da Família, Desenvolvimento social e Habitação, tem como gestão articulada com as políticas afins
a assistência social, no âmbito da proteção social Básica-PSB e Proteção Social – PSE é organizada

de forma descentralizada e participativa, com premissas legais embasadas na Lei Orgânica da
Assistência Social e na Norma Operacional Básica – NOB -SUAS, e demais leis correlatas.
Vinculados a secretaria encontram-se os Fundos Municipais de: Assistência Social, da Criança e
do Adolescente, do Idoso, da Pessoa com Deficiência e seus respectivos conselhos.
Visando mitigar a vulnerabilidade seja ela, Social e/ou emocional, acontece o fornecimento de
Benefícios Eventuais, bem como, previstos nas Leis Nº1028 e Nº1029, ambos de 2021.
Fone:(46) 3548 – 2000
E-mail: asocial@bomjesusdosul.pr.gov.br
Endereço: Rua São Paulo, nº 62, Centro
Horário de atendimento: Segunda à Sexta: 8:00 às 11:30 e 13:00 às 17:30
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do município de Bom Jesus do Sul-PR,
funciona como porta de entrada da Assistência social. Nesse espaço, são oferecidos os serviços de
assistência social, com o objetivo de fortalecer vínculos e convivência familiar e comunitária.
Público atendido:
Famílias e indivíduos em situação de desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças,
pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Auxilio Brasil e do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), entre outros. Oferece e participa de ações, por meio de palestra,
capacitações, campanhas e eventos, atuando junto às famílias e comunidades na construção de
soluções para o enfrentamento de problemas comuns visando a melhoria na qualidade de vida do
seu público atendido.
Serviços Ofertados:


Serviço de Prestação e Atendimento Integral à família (PAIF)



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)



Cadastro Único para programas Sociais do Governo Federal



Orientações sobre demais benefícios socioassistenciais.

Fone: (46)3548 – 2000
E-mail: cras@bomjesusdosul.pr.gov.br
Endereço: Júlio Piran, nº:18, Centro
Horário de atendimento: 8:00 às 11:30 e 13:00 às 17:30

Departamento de Administração, Industria, Comercio e Turismo
O departamento de Administração, Industria, Comercio e Turismo tem por finalidade organizar
os serviços internos e externos da Secretaria, com bom fluxo das informações, levando e
coletando dados, cobranças e metas, analise e legalização dos processos, orientando aos
empresários com propositura de soluções, visando manter os processos e ações em dia, com
responsabilidade pública.
Objetivos Específicos:

Promover, fermentar e dar suporte às atividades industriais e comerciais, além da atração de
investidores para o município; incentivar boas relações entre o setor industrial e o comercial,
incentivar ações de desenvolvimento, empreendedorismo como ferramenta de progresso,
crescimento econômico e social.
Objetivo Geral:
Supervisionar a execução das atividades inerentes à indústria, comercio e serviços de
desenvolvimento econômico, compreendendo:
 Organizar, manter e controlar os serviços de qualificação e capacitação profissional no
âmbito Municipal, com a realização de intercambio e convênios com entidades municipais,
estaduais, federais e privadas, relativas às atividades ou assuntos atinentes à área econômica
e social sob a supervisão da Secretaria.
 Estimular e buscar meios de recursos para incrementar o microcrédito no município, que
promova do desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo do Município de Bom
Jesus do Sul-PR, conforme legislação vigente.
 Implementação de ações visando o desenvolvimento das áreas industriais a serem
implantadas no município.
 Promover projetos de caráter educativo visando fortalecer o empreendedorismo, o
associativismo, a economia solidária, a cooperação entre setores de interesses comuns
(formação de redes/consórcios), conforme legislação vigente, incentivo as micro e
pequenas empresas, através de leis e ações do Governo Municipal.
 Fomentar e supervisionar ações integradas entre as secretarias e departamentos afins, para
melhorar o nível de arrecadação de tributos do Município.
Endereço para Atendimento:
Fone: (46)3548 – 2000
E-mail: ict@bomjesusdosul.pr.gov.br
Rua: São Paulo, nº 185, Centro
Horário de atendimento: Segunda à sexta: 8:00 às 11:30 e 13:00 às 17:30h.

Departamento Municipal de Saúde
O Departamento Municipal de Saúde (DMS), é o órgão da Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Sul-PR criado pela Lei Municipal Nº 01/97 responsável por formular e executar a política
municipal de saúde.
Integrada ao sistema Único de Saúde (SUS), o DMS de Bom Jesus do Sul é norteado pelos
princípios deste sistema, que tem como propósito cuidar da saúde da população, com ações
preventivas, de promoção, recuperação e reabilitação, democratizando as informações relevantes
para que a população participe e conheça seus direitos e riscos à sua saúde.
O DMS atua no planejamento e execução de estratégias que resultem na melhoria da
infraestrutura da rede municipal, oferecendo um serviço ágil e de qualidade para seus usuários.
Desta forma, investe na qualificação e ampliação da rede de Atenção Primaria em Saúde (APS),
universalizando o acesso, e na modernização dos atendimentos a população.

Endereço para Atendimento:
Fone: (46)3548 – 2000
E-mail: saude@bommjesusdosul.pr.gov.br
Endereço: Avenida Ipiranga, nº 166, Centro
Horário de atendimento: 07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00.
Junto ao departamento está implantado o Centro Municipal de Saúde de Bom Jesus do Sul, que
conta com duas equipes de Estratégica Saúde da Família (ESF), duas equipes de Saúde Bucal (ESB)
e Equipe Multifuncional (NASF).
Serviços:
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Unidades de Saúde da Estratégia de Saúde da Família

As Coordenações da Estratégia de Saúde da família ficam localizada, dentro
da sede do Departamento Municipal de saúde Avenida Ipiranga nº 166, Centro, Bom Jesus do
Sul-PR, telefone: (46) 3548-2030.
A ESF é considerada a porta de entrada do usuário ao SUS, é a primeira divisão do
sistema, responsável por realizar o atendimento e acompanhamento de rotina, tratando e
prevenindo. A estratégia tem como objetivo garantir a integralidade, continuidade e eficiência
da rede pública de saúde. Um dos focos da ESF é manter o vínculo com os pacientes ao longo
de toda a vida, atuando de forma próxima e humanizada. Atualmente a rede municipal conta
com duas equipes de Estratégia Saúde da Família-ESF, duas Equipes de Saúde Bucal-ESB e
Equipe Multiprofissional atendendo na unidade de saúde. As ESBs atendem ainda nas
subunidades descritas a seguir, localizadas no interior do município, e que estão equipadas
com consultório odontológico.


Unidade da linha Planaltinho – Equipe 01;



Unidade XV de Novembro – Equipe 02;



Unidade da Linha Nova Riqueza – Equipe 02;



Unidade Linha Alto Boa Vista – Equipe 02.

SERVIÇO: A Unidade Conta: Médicos, Odontólogos, Enfermeiros, Téc. De Enfermagem,
Técnico de Saúde Bucal, Auxiliar de Saúde Bucal, Agente comunitário de saúde, Agente de
endemias, aux. De serviços Gerais e Auxiliar Administrativo, Motoristas, Farmacêuticos,
Fisioterapeutas, Psicóloga, Nutricionista, Fonoaudióloga, Médico Pediatra, Médico
Ginecologista e Obstetra.
O que é o serviço: Na unidade, o contato primário acontece mediante o demanda pelo usuário
até o serviço onde é realizado o cadastro dos usuários, e quando o mesmo recebe a visita do
Agente Comunitário de saúde, que realiza o cadastramento da família e se coloca a disposição
para acompanhar. Assim, você pode se cadastrar na UBS mais próxima a você e se dirigir à
unidade sempre que precisar de atendimento médico emergencial ou de rotina, os documentos
necessários para o cadastramento são:


Cartão SUS;



Comprovante de residência;



Documento de identificação;



Telefone.

Na ESF são oferecidos os serviços de:


Acolhimento e identificação da necessidade médica;



Consultas individuais e coletivas feitas por médicos, enfermeiros e dentistas;



Visita e atendimento domiciliar;



Cuidados para a saúde bucal;



Vacinação;



Desenvolvimento das ações de prevenção e outros riscos ambientais em saúde
(sala de espera);



Pré-natal e puerpério;



Acolhimento da mãe e do bebê após o parto;



Rastreamento de câncer de colo uterino (preventivo) e câncer de mama;



Curativos;



Teste rápido de sífilis e HIV;



Teste rápido de gravidez;



Acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e doenças
respiratórias;



Ações de promoção da saúde e proteção social na comunidade; Controle do
tabagismo.

Consultas de especialidades médicas: São inseridas no SISREG e no momento do
agendamento, o agente comunitário entra em contato com o paciente passando a informação,
como, local, data e horário, tais como:
Angiologista, pediatra, cirurgia vascular, cirurgia geral, clinico geral (risco cirúrgico),
ginecologista, oftalmologista, neurologista, neurocirurgião, psiquiatra, nefrologista,
urologista, cardiologista, gastro, dermatologista, endocrinologista, ortopedia.
Exames: os mesmos deverão ser marcados na secretaria Municipal de Saúde, com a
documentação exigida. Depois de agendado, a SMS entra em contato para a realização do
exame.
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ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA MULHER,
CRIANÇA E ADOLESCENTE:

SERVIÇO: Teste Rápido Indicativo de Gestação.
O QUE É O SERVIÇO: Acolhimento e oferta do teste para mulheres com história de atraso
menstrual.
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde
Documentação Necessária: Cartão do SUS e Documento de identificação.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: Durante todo o funcionamento da unidade, dependendo
da demanda da unidade agendamento em até 72h.
SERVIÇO: Planejamento Familiar.
O QUE É O SERVIÇO: Prática Educativa Individual ou Coletiva, executada por profissional
de Saúde (Enfermeiro ou Médico), orientando sobre os métodos disponíveis, eficácia e
funcionamento. O mesmo inclui avaliação e orientação do risco de alguns métodos de acordo
com patologias de base e história familiar.
De acordo com o método escolhido o profissional irá solicitar exames quando necessários e
encaminhar à rede conforme fluxograma disponível.
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Cadastro na US, Cartão do SUS e Documento de
identificação.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: Agendamento em até 15dias.

SERVIÇO: Atendimento Multidisciplinar em Planejamento Familiar.

O QUE É O SERVIÇO: Prática Educativa Individual ou Coletiva, executada por psicóloga,
Equipe da ESF e assistente social como parte obrigatória por Lei do processo de esterilização
cirúrgica (Vasectomia e Laqueadura).

LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Comprovante de participação de Prática educativa
com profissional de saúde, Termo de Consentimento preenchido e assinado, Cartão do SUS e
Documento de identificação.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: Agendamento em até 15 dias. Agendas ajustadas
conforme demanda.
SERVIÇO: Inserção de DIU
O QUE É O SERVIÇO: Inserção de Dispositivo Intra-Uterino (DIU) de Cobre como método
contraceptivo. O mesmo acontece por agendamento na Unidade de Saúde quando manifesta a
vontade da mulher e avaliação profissional.

LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Exames solicitados e avaliados por profissional de
saúde- conforme fluxograma disponível; Cadastro na US, Cartão do SUS e Documento de
identificação.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: Agendamento de Inserção com médico Ginecologista,
conforme demanda.

SERVIÇO: Acompanhamento Pré-natal- Baixo Risco.
O QUE É O SERVIÇO: Acompanhamento Pré-natal com avaliação de Risco Reprodutivo,
realização de Testes rápidos, solicitação e avaliação de exames conforme protocolo (Linha
Guia do Estado do Paraná), avaliação e acompanhamento clínico e obstétrico realizado por
Profissionais de Saúde (Enfermeiro, Médico da ESF e Médico Gineco Obstetra) nas US.
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde de acordo com
cadastro.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Cadastro na US e ESF, Cartão do SUS e Documento
de identificação e Exame de BHCG positivo.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: Durante todo o funcionamento da unidade, dependendo
da demanda da unidade agendamento em até 5 dias.

SERVIÇO: Acompanhamento Pré-natal de Alto Risco.
O QUE É O SERVIÇO: Acompanhamento Pré-natal das gestantes referenciadas ao
Ambulatório de Alto Risco, após constatação de risco materno/fetal pelos profissionais do
Pré-natal de baixo Risco. Acompanhamento compartilhado com o Serviço de Alto Risco e
outras especialidades conforme necessário e indicado pelo profissional Obstetra que assiste a
gestante no Ambulatório do Alto Risco.
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde de acordo com
cadastro, sendo encaminhada a qualquer momento da gestação de acordo com avaliação
clínica do profissional de saúde.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Cadastro na US, Caderneta Vacinal, Caderneta da
Gestante, Exames anteriores, Cartão do SUS e Documento de identificação, Comprovante de
residência e guia de estratificação de risco.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: agendamento através do sistema CARE, de acordo com
a classificação de risco.

SERVIÇO: Consulta de Saúde da Mulher com Coleta de Citopatológico
do Colo do útero (Preventivo)
O QUE É O SERVIÇO: Consulta de Enfermagem ou Médica, com avaliação da saúde da
mulher, pautada nas ações de controle de Câncer de Colo do útero. Realizada Coleta de
Citopatológico do Colo do útero (Preventivo) e orientações. Os resultados são entregues pelos
profissionais que colheram o exame em até 60 dias após a data da coleta.
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Cadastro na US, Cartão do SUS e Documento de
identificação.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: Livre demanda e ou Agendamento em até 15 dias.

SERVIÇO: Exame de Mamografia
O QUE É O SERVIÇO: Exame de imagem, realizado para rastreio e/ou diagnóstico de
lesões percussoras de câncer de mama.

LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde e encaminhamento
através do setor de Agendamento/Regulação.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Requisição de mamografia devidamente preenchida;
Cópias e original de: comprovante de residência, Cartão do SUS, Identidade e CPF.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: agendamento em até 20 dias.

O Acompanhamento de Alterações do citopatológico e Mamografia é realizado na Unidade de
Saúde e, de acordo com a gravidade referenciado ao Centro Regional de Especialidades e ou
CEONC.

SERVIÇO: Atendimento e Acompanhamento Nutricional
O QUE É O SERVIÇO: Consulta de acompanhamento nutricional, com avaliação e
orientação nutricional.
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Encaminhamento, Cadastro na US, Cartão do SUS e
Documento de identificação.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: Agendamento em até 15 dias, de acordo com a demanda e
o encaminhamento.
Gestantes tem prioridades devido atendimento do Pré-natal.

SERVIÇO: Consulta de Pediatria
O QUE É O SERVIÇO: Consulta ambulatorial Agendada com médico Pediatra para
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Atende de 0 à 12 anos,
encaminhados pela ESF. Atendimento às quartas-feiras no período da manhã.
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Unidade de Saúde.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Encaminhamento, Cartão do SUS e Documento de
identificação- Cartão de Vacina da Criança.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: agendamento em até 30 dias.

2- PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE
O que é o serviço: O Serviço de saúde realiza ações de diagnostico, assistência, prevenção e
tratamento às pessoas vivendo com tuberculose e hanseníase. O objetivo é prestar atendimento
integral e de qualidade aos usuários, por meio de uma equipe de profissionais de saúde
habilitados.

Em caso de suspeita de tuberculose ou hanseníase, é solicitado imediatamente os exames para
diagnóstico da doença. Em caso positivo, o tratamento é iniciado e o paciente é acompanhado
pela equipe do programa, juntamente com os familiares e ou contatos domiciliares que
também passarão por processo de investigação da doença.
O tratamento medicamentoso é oferecido gratuitamente pelo SUS e realizado sob supervisão
da equipe de saúde.
Documento para solicitação do serviço: Cartão Nacional do SUS e Identidade.

Prazo para atendimento: Imediato.
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COORDENAÇÃO DA APS

Cumpre destacar que, a pasta de Coordenação da APS não realiza atendimento direto ao
usuário, e por meio dos diversos dos sistemas de informação em saúde são computados os
dados relacionados às condições de saúde da população e seus determinantes sociais de forma
a produzir documentos técnicos e nortear as políticas públicas de saúde no município.
Resumo das Ações e Procedimentos:



Disseminação de informações de interesse para usuários, profissionais e gestores da
rede municipal de saúde.
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 . “Um conjunto de ações que
proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. A finalidade é de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.
O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de
saúde. Eles que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de
controle de doenças e agravos, tornando disponíveis.



Monitoramento da coleta de dados de doenças e agravos transmissíveis agudos de
notificação compulsória, a partir da rede local de Vigilância em Saúde;



Supervisão das atividades de vigilância epidemiológica de doenças e agravos
transmissíveis agudos de notificação compulsória do município;



Recomendação, monitoramento e avaliação de medidas de prevenção e controle de
doenças e agravos transmissíveis agudos de notificação compulsória no município;



Educação permanente de profissionais da rede de saúde do Município em vigilância
epidemiológica de doenças e agravos transmissíveis agudos de notificação
compulsória;



Gerenciamento da Imunização.



Controle da Central de Esterilização.

A Vigilância Epidemiológica está localizada, dentro da sede do Departamento
Municipal de saúde Avenida Ipiranga nº 166, Centro, Bom Jesus do Sul-PR, telefone: (46)
3548-2030.
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SALA DE IMUNIZAÇÃO

A Sala de Vacinas está localizada, na sede do Departamento Municipal de saúde
Avenida Ipiranga nº 166, Centro, Bom Jesus do Sul-PR, telefone: (46) 3548-2030.
Nela são realizadas as seguintes ações:


Armazenamento de Imunobiológicos e insumos para Imunização;



Administração de Imunobiológicos;



Registro dos dados de Vacinação nos sistemas de informação e no
prontuário dos usuários;



Vacinação das RNs e orientação para realização do Teste do Pezinho;



Realização de todas as Vacinas do Calendário Nacional de Imunização e
do CRIE;



Preenchimento e atualização da caderneta de vacinação;

Controle e Busca Ativa dos Faltosos principalmente até os dois anos de idade.
Horário de Atendimento: de Segunda a Sexta-feira das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:30
horas. (Vacinas subsequentes agendadas conforme o calendário Nacional).

6-

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR:

O Setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador funciona no espaço físico compartilhado com
a Vigilância Sanitária localizado no Piso superior do Departamento Municipal de Saúde, à a
Avenida Ipiranga,166 – Centro – Bom Jesus do Sul PR. Telefone:(46)35482030 Ramal 2033
E-mail: vigilancia@bomjesusdosul.pr.gov.br.

Esse setor subordinado a Vigilância em Saúde foca na prevenção, avaliação e redução da
prevalência de doenças e agravos decorrentes do trabalho. A Vigilância em Saúde do
Trabalhador pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com os
Sistemas Nacionais de Vigilância de Vigilância Sanitária e de Vigilância Epidemiológica,
articulada com a área assistência.

Tendo como objetivos:
• Conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, independente da forma de
inserção no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista estabelecido;
• Intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população trabalhadora, visando
eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los;
• Avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e controle dos
fatores determinantes e agravos à saúde;
• Subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes;
• Estabelecer sistemas de informação em saúde do trabalhador.
Constituem-se situações sujeitas à intervenções da Vigilância em Saúde do Trabalhador
Aquelas potencialmente geradoras de risco à saúde ou de acidentes e doenças adquiridas nos
ambientes e condições de trabalho.
Fatores do processo/ ambiente/ condições de trabalho, geradores de agravos à saúde e
acidentes de trabalho: Antropométricos: Aspectos relacionados às dimensões do corpo humano
(antropometria) – São as medidas do corpo humano utilizadas para projetar os postos de
trabalho (arranjo físico, mobiliário, instrumentos, ferramentas e máquinas). No ambiente de
trabalho pode-se encontrar mobiliário inadequado ou com falta de dispositivo de regulagem de
altura, encosto e assento ou dispositivos em condições precárias de uso ou ferramentas
inadequadas, máquinas com dificuldades de alcance e manipulação, controles mal
posicionados, enfim quando não são respeitadas as dimensões para o uso do ser humano
(altura, comprimento, profundidade, peso).
Layout ou Leiaute: Os espaços reduzidos, mal dimensionados ou com obstáculos para
circulação. Biomecânicos Diz respeito à postura adotada para execução do trabalho, à força
utilizada para sustentar, carregar, puxar e empurrar objetos, a repetitividade (uso dos mesmos
grupos musculares), à compressão dos segmentos corporais e vibrações. Organização do
trabalho A organização do trabalho é determinada pelo planejamento, estruturação, execução
e supervisão do trabalho. Relaciona-se à pressão no trabalho, turnos alternados, restrição de
idas ao banheiro, falta de pausas, metas inatingíveis e intangíveis, ritmo acelerado de trabalho,
exigência de 3 produtividade acima das capacidades dos trabalhadores, treinamento
inadequado ou inexistente, entre outros. Jornadas de trabalho prolongadas, horas extras
excessivas também podem gerar doenças relacionadas ao trabalho, porém a competência para
tratar destas matérias é do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Químicos
Relacionam-se às substâncias pertencentes a diversos grupos químicos presentes no ambiente
de trabalho. As substâncias químicas se apresentam na forma pura ou em misturas como
névoa, neblina, vapor, gás, poeira e fibra, que podem provocar efeitos agudos e crônicos

dependendo da substância, do tipo e tempo de exposição e do órgão acometido. Como por
exemplo, chumbo, agrotóxicos, solventes orgânicos, metais, sílica, amianto, etc. Físicos Ruído
no trabalho acima de limites legais, temperaturas extremas, desconforto luminoso, vibração
localizada ou de corpo inteiro, radiações ionizantes (raios-X, alfa, etc.) e não ionizante (microondas, laser, etc.), que podem provocar efeitos agudos e crônicos dependendo do nível e tempo
de exposição. Biológicos São bactérias, vírus, protozoários veiculados por manipulação direta
ou ar, substâncias e produtos de origem vegetal e animal. Mecânicos São máquinas,
ferramentas e equipamentos sem proteção adequada contra acidentes. Cognitivos Uso
excessivo da memória, exigência alta de concentração, execução concomitante de múltiplas
tarefas. Sofrem interferências decorrentes da organização do trabalho, das 4 condições de
iluminamento, acústicas e temperaturas desfavoráveis, das exigências das tarefas etc.
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

A Vigilância Sanitária Municipal é o setor responsável por realizar ações de Vigilância
Sanitária (VISA) as quais visam promover e proteger a saúde da população sendo capazes
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços
de interesse da saúde.

São prestados os seguintes serviços:
1. Alvará
2. Licenciamento Sanitário
3. Análise de projeto básico de Arquitetura
4. Atendimento de Denúncias.

Alvará
O Alvará é um documento emitido pela Vigilância Sanitária, após a análise das condições
higiênico- sanitárias de estabelecimentos, veículos e equipamentos que mantenham atividades
relacionadas à saúde dos cidadãos, pela VISA/BJS.

QUEM PODE UTILIZAR OS SERVIÇOS:
Todos os estabelecimentos, empresas ou autônomos que exerçam atividades econômicas no
município.

ONDE É OFERECIDO O SERVIÇO:
- Presencialmente na Vigilância Sanitária Municipal;
- Verificar as pendências relacionadas à “Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul/PR”,
anexar os documentos solicitados pelo “Setor de Tributação” da Prefeitura Municipal e ou
Vigilância Sanitária.
- Após aprovação e pagamento das taxas será fornecido o Alvara.

QUANTO TEMPO LEVA:
Em média, 10 dias, a partir do requerimento inicial. Se necessitar adequações ou a necessidade
de anexar documentos, o tempo para o deferimento do processo dependerá da agilidade do
requerente.

TRATAMENTO A SER DISPENSADO AO USUÁRIO NO ATENDIMENTO

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº13.460/17, um
atendimento
pautado
nas
seguintes
diretrizes:
Urbanidade,
Respeito,
Acessibilidade, Cortesia, Presunção da boa-fé do usuário, Igualdade, Eficiência, Segurança e
Ética.

Licenciamento Sanitário
A Licença Sanitária deve ser solicitada quando a atividade Baseia-se na Resolução n. º1.034/2020
SESA que define o grau de risco sanitário das atividades econômicas de saúde e de interesse à saúde
no âmbito do Estado do Paraná e regulamenta os respectivos procedimentos para fins de
licenciamento.

QUEM PODE UTILIZAR OS SERVIÇOS:
Todos os empresários, autônomos, serviços públicos que exercem atividades que possa
gerar risco sanitário á clientela, trabalhadores ou comunidade.

CANAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
I- Verificar quais documentos são necessários para a atividade desenvolvida em seu
estabelecimento.
II- deverá ser procurada a Vigilância Sanitária Municipal, de posse da documentação básica
necessária à legalização de sua atividade,
III- Iniciado o processo, o requerente deve aguardar a Classificação do estabelecimento,

conforme o Código Sanitário do Estado do Paraná.
IV – Será emitido o Documento de Arrecadação Municipal, e após o pagamento ocorre a
vistoria dos fiscais que de acordo com as condições sanitárias do local irão liberar o
Licenciamento, que tem validade anual.

QUANTO TEMPO LEVA:
Em média, 01 dias para o primeiro atendimento, e 1 dia para o enquadramento da empresa
pelo Código Tributário. Após o pagamento, a visita sanitária leva até 7 dias para a primeira
vistoria. Se necessitar adequações, o tempo para o deferimento do processo dependerá da
agilidade do requerente.

3. Análise de projeto básico de Arquitetura
Análise e aprovação do projeto básico de arquitetura de estabelecimento de saúde e de
interesse da saúde, conforme legislação específica.

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO
Estabelecimentos assistenciais de saúde de caráter público ou privado.

CANAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
- Verificar quais documentos são necessários para a atividade desenvolvida em seu
estabelecimento.
- Deverá ser procurada a Vigilância Sanitária Municipal, e de posse da documentação básica
e da planta baixa do estabelecimento necessária à legalização de sua atividade.
- Iniciado o processo, o requerente deve aguardar a Classificação do estabelecimento,
conforme o Código Sanitário Municipal.
– Será emitido o Documento de Arrecadação Municipal, e após o pagamento ocorre a vistoria
da planta pelo Arquiteto da Fiscalização Sanitária e se houver necessidade visita fiscal ao
estabelecimento e de acordo com as condições sanitárias do local irão liberar o Licenciamento
da planta.

QUANTO TEMPO LEVA:
Em média, 01 dia para o despacho do Documento de Arrecadação e, dependendo da
complexidade do estabelecimento, até 15 dias para aprovação ou emissão de recomendações
para adequações.

Atendimento de Denúncias
Denúncia é toda e qualquer irregularidade sanitária identificada por qualquer pessoa
que deve ser comunicada à vigilância.

QUEM PODE UTILIZAR ESTE SERVIÇO
Todo e qualquer cidadão do Município.

CANAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO:





Coordenação de Vigilância Sanitária: Avenida Ipiranga,166 – Centro - |Bom Jesus do
Sul/PR.
Por e-mail da Vigilância: vigilancia@bomjesusdosul.pr.gov.br
Pelo telefone da Vigilância Sanitária – (46) 3548 2030 Ramal
2033
Pessoalmente na Vigilância Sanitária

FORMAS E ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO
Acessar os serviços disponíveis e realizar a denúncia que poderá ser anônima.

QUANTO TEMPO LEVA
Após a recepção da denúncia é iniciado um Processo e dependendo da complexidade, pode
levar de poucas horas para o atendimento até 15 dias.
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COORDENAÇÃO DE ZOONOSE
O Controle de Zoonoses da Vigilância Ambiental em Saúde objetiva a prevenção e

controle de agravos e doenças transmitidas por animais, através do controle de animais
domésticos e controle da população de animais silvestres no município.

11 – VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMBATE AO AEDES:
 Visitas Domiciliares:

São visitas realizadas pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE) nos Imóveis
da Zona Urbana do Município, com o objetivo de controlar a proliferação de Aedes
aegypti. Os ACEs vistoriam os imóveis da Zona Urbana do município e trazem as
reclamações e demandas da área. O Setor articula atendimento às demandas em
até 05 (cinco) dias úteis. Para este serviço não há necessidade de solicitação prévia,
pois todos os bairros da Zona Urbana são cadastrados para receber a visita
domiciliar, que acontece num Ciclo Bimestral.



Visitas a Pontos Estratégicos:
São visitas realizadas quinzenalmente em todas as oficinas, borracharias,
floricultura, cemitérios, ferros velhos, Posto de combustíveis, dentre outros,
pois são locais de acúmulo de materiais e depósitos de água que, sem o devido
tratamento, podem se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti.
Nessas visitas são realizadas orientações, recolhidos eventuais materiais
em desuso e tratados todos os possíveis criadouros.



UBV Leve (FUMACÊ)
Nos casos de notificação de suspeitas de, são realizadas Ações de Bloqueio, que
consiste em delimitar a área onde os focos são encontrados e realizar um
tratamento específico com uso de inseticida.
O FUMACÊ acontece somente em casos de pacientes com suspeita de Dengue,
Zika e Chikungunya na área ou em casos de foco de Aedes aegypti, não podendo
ser utilizado para diminuir proliferação de outras espécies de mosquito.

OBS: As solicitações dos serviços ou denúncias
podem ser realizadas pelos canais:


Pelo telefone da Vigilancia Sanitária – (46) 3548 2030 Ramal 2033



Pessoalmente na Vigilância Sanitária

Dados do Programa de Combate ao Aedes:
Coordenadora: Joice Beatris Pacheco
ACEs: Marlete Pereira e Vanessa C. Justimiano Dias
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - SAÚDE MENTAL

Serviços Oferecidos
Acolhimento: São atendidos pacientes de livre demanda ou encaminhados pela ESF. Esse é
o momento de primeiro contato paciente e psicólogo, e é nele que a conduta mais adequada
será definida, podendo ser uma escuta, estratificação do risco, acompanhamento,
encaminhamento ao serviço de psiquiatria, tanto no CAPS quanto no ambulatório regional.

Acompanhamento Psicológico: Atendidos pacientes que passaram pelo acolhimento e foram
encaminhados para tal especialidade. As sessões podem ocorrer de forma individual ou em
grupo, de acordo com o perfil de cada usuário, podendo ser:



Unidade Básica de Saúde: Casos de média e baixa complexidade;
Encaminhamento ao Ambulatório: Casos de média e baixa complexidade e infanto
juvenil.



Encaminhamento ao CAPS: Casos de alta complexidade;


Oficinas Terapêuticas: Para os pacientes que fazem uso de medicações, são ofertados
encontros de grupo, onde são desenvolvidas, Atividades Educativas, orientações, Atividades
Lúdicas e Dinâmicas para integração social, melhora da Auto Estima e da coordenação motora.
Os pacientes contemplados por esse serviço são selecionados pelas Equipes de Esf e equipe
multiprofissional após discussão de casos.

Visita Domiciliar: Realizado sempre que houver demanda, seja pelo afastamento, crise,
pedido do familiar, ou quaisquer outros motivos. As visitas não acontecem somente aos
usuários do programa, também são feitas a fim de tentar sensibilizar potenciais pacientes. As
mesmas são realizadas por toda a equipe de saúde da unidade, dando preferência ao
profissional que já tenha conseguido estabelecer algum vínculo com o visitado.
Administração de medicação injetável: Alguns pacientes fazem o uso da medicação haldol
decanoato; quando possível administram na Unidade Básica de Saúde, mas por questão de
maior acessibilidade, dificuldade de locomoção, ou vínculo pré-estabelecido, a equipe de
enfermagem retira na farmácia e administra tal medicação no domicílio.
Retirada na farmácia e separação de medicação para pacientes que demandam esse
cuidado: O programa atende usuários de baixa capacidade intelectual, que muitas vezes
moram sozinhos, não são alfabetizados e não conseguem por conta própria retirar e separar
sua medicação. Esse serviço é realizado pela equipe de enfermagem, onde essa medicação é
entregue ao paciente dentro já separada e identificado o horário de administração de cada uma.
A entrega acontece de forma mensal, para maior controle e acompanhamento pelos
profissionais da ESF a qual os usuários estão cadastrados.

12 - FISIOTERAPIA,
SERVIÇO: Fisioterapia Domiciliar
O QUE É O SERVIÇO: Atendimento de fisioterapia para pacientes acamados ou com outros
impedimentos de deslocarem-se até a Unidade de Saúde para fisioterapia ambulatorial.
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Clínica de Fisioterapia Junto ao Centro
Municipal de Saúde
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Cartão do SUS, Documento de identificação,
comprovante de residência e solicitação de médico da rede de fisioterapia domiciliar.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: De 01 a 10 dias.

SERVIÇO: Fisioterapia ambulatorial
O QUE É O SERVIÇO: Atendimento de Fisioterapia em ambulatório
LOCAL PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Centro Municipal de Saúde (Clínica de
Fisioterapia).

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Cartão do SUS, Documento de identificação e
solicitação de fisioterapia de médico da rede.
PRAZO PARA ATENDIMENTO: De 05 a 15 dias, após a apresentação do pedido na
Clínica.

18 - FONOAUDIOLOGIA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Atendimento ambulatorial de Fonoaudiologia realizado no Centro Municipal de Saúde
de Bom Jesus do Sul. Os atendimentos podem ser individuais ou coletivos. Os Usuários
são referenciados da ESF e rede Municipal de Educação. São atendidos ainda os alunos
da Apae.

REQUISITOS EXIGIDOS
Cartão do SUS e encaminhamento de profissional da saúde ou da educação.

FORMA DE AGENDAMENTO
O agendamento é feito na recepção da Unidade de Saúde ou através de contato telefônico, e os
retornos diretamente com a fonoaudióloga.
Horário de Atendimento: sexta-feira, das 08:00 às 17 horas

FORMAS DE ACOMPANHAMENTO
Pessoalmente, no Posto de Saúde Senador Roberto Campos e na Unidade de Saúde de Mangueiras

13 - FARMÁCIA MUNICIPAL
Serviços oferecidos:

Dispensação

de

medicamentos

da

Relação

Municipal,

do

Componente

Especializado, Componente Estratégico, não padronizados por meio de solicitação judiciais e
extrajudiciais.
Requisitos, forma, documentos e informações necessárias para acessar o
serviço.
A Farmácia Municipal funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 7:30 às 11:30
e das 13:00 às 17:00 horas, sendo necessário os seguintes documentos para dispensação dos
medicamentos:


Receita médica atualizada e cópia;
o Medicamentos de uso contínuo validade da receita de 6 meses a partir da
emissão;
o Medicamentos controlados validade 30 dias após a emissão;
o Antibiótico validade da receita 10 dias após a emissão;



Cartão Nacional de Saúde;



Identidade, para os medicamentos controlados.

Principais etapas para processamento do serviço
Paciente apresenta os documentos listados acima e recebe atendimento imediato. O
atendimento ocorre por livre demanda, o paciente se dirige a farmácia, se não houver fila é
atendimento imediatamente, caso haja fila, ele aguarda e ao chegar a vez dele é atendido.
Forma de prestação de serviço

O serviço é prestado visando o bom atendimento do paciente, é realizando orientação
pertinente a cada dispensação.

14- CENTRAL DE AGENDAMENTOS/REGULAÇÃO:

Serviços prestados na Central de Agendamento/Regulação do Departamento
Municipal de Saúde, marcação de procedimentos (exames, consultas, tratamentos) pactuados
através de contratos e Consórcios. Os serviços oferecidos nas áreas de especialidades estão
disponíveis nos sistemas de Regulação de acordo com as quantidades contratadas. Dentre os
serviços oferecidos estão: exames de imagem, laboratório, exames e procedimentos especiais,
consultas e cirurgias.
Para ser atendido é necessário que o usuário se dirija ao serviço de
Agendamento/Regulação, apresente pedido médico original da unidade de saúde pública e/ou
prestadores de serviço, com as informações do quadro clínico e Cid 10, anexado a esse pedido
cópia dos documentos RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência atual.
O Serviço de Agendamento/Regulação está localizado no Departamento Municipal de
Saúde. Avenida Ipiranga, 166 – Centro – Bom Jesus do Sul/PR.
Fone (46) 3548 2030.
As solicitações serão inseridas nos sistemas e marcadas dentro dos critérios de
classificação de risco. O tempo de marcação varia entre as ofertas e a demanda, sendo bem
diversificada essa liberação dos procedimentos.
O usuário deve comparecer na central de agendamento/regulação na sede do
departamento de saúde, portando os documentos descritos acima, para dar entrada nos
mesmos e aguardar a ligação com a marcação. Cada procedimento exige um tipo de controle
e informação, todo usuário tem acesso a essas informações, no ato de entrada dos pedidos, e
quando agendados retornam com as informações de preparo, local, dia e hora de atendimento.
Por se tratar de uma central de agendamento/regulação o que determina o
atendimento é a oferta de serviço e a classificação de risco. Não sendo possível mensurar o
tempo de espera. Mas os exames básicos que tem muita oferta são agendados com rapidez e
levam em média 10 dias para realização.
Os procedimentos que não são marcados na hora, serão avisados ao usuário através
de contato telefônico após a resolução de marcação e também através dos agentes
comunitários da área de atuação.
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PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO

O Programa de Controle do Tabagismo do Departamento de Saúde de Bom Jesus do
Sul está passando por reestruturação, sendo que recentemente uma medica da ESF recebeu
capacitação para atuar no programa. Baseia-se nas diretrizes do Programa Nacional de
Controle do Tabagismo, do Ministério da Saúde.

O Programa vai ofertar tratamento para deixar de fumar, através da Unidade de Saúde,
com profissionais capacitados e envolvidos.
Essa abordagem não visa apenas à parada do fumo. Visa principalmente a manutenção
da abstinência. Foco principal é o desenvolvimento de habilidades para enfrentar as situações
facilitadoras da recaída - PREVENÇÃO DA RECAÍDA
As entrevistas para participar do programa são realizadas pelo ACS e posteriormente
pelo enfermeiro da ESF.
O Grupo irá funciona com abordagem intensiva e tem duração mínima de 3 meses.
Sendo dividido assim:
1º MÊS: Quatro sessões estruturadas: individual ou grupo de 10 à 15 pessoas; uma vez
por semana; duração de uma hora e meia
2º MÊS: Sessões quinzenais de manutenção: individual ou grupo de 10 a 15 pessoas; duas
sessões quinzenais; uma hora de duração.
3º MÊS: Sessões mensais de manutenção: individual ou grupo aberto; uma sessão mensal;
uma hora de duração.
O tratamento inclui avaliação clínica, abordagem mínima ou intensiva, individual ou
em grupo e, se necessário, terapia medicamentosa juntamente com a abordagem intensiva.
Para maiores esclarecimentos entrar em contato com a Coordenação da Atenção
primária em Saúde, Fone: (46)3548 2030 Ramal 2032.

16 - NASF
O NASF-AB é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de
conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes
de Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas,
compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob sua responsabilidade.
No município de Bom Jesus do Sul/PR, o NASF-AB é composto pelos seguintes
profissionais: fisioterapeuta, farmacêutico, psicóloga e nutricionista.
O NASF-AB atua em vários projetos que são construídos a partir da necessidade do
território. Atualmente, está com os seguintes projetos em andamento:

GRUPO DE CAMINHADA E FUTEBOL PARA IDOSOS
Projeto voltado para idosos com uma proposta de intervenção para melhorar hábitos de vida
através da atividade física. Realizado nas Unidades de Saúde.

GRUPO DE GESTANTES
Tem uma proposta de promover atividades educativas com as gestantes a fim de evitar
complicações gestacionais e permitir que elas se sintam seguras em relação a todos os
processos da gestação. Em parceria com a ESF.

Proposta de Projetos a serem implantados

PÁRA QUEDAS
Tem uma proposta de capacitar os ACS, tornando-os multiplicadores nos domicílios a respeito
de identificar fatores de risco para quedas nos idosos. Realizado nas Unidades de Saúde da
Família.

CUIDANDO DE QUEM CUIDA
Tem uma proposta de disponibilizar para as Equipes de Saúde um momento de apoio e
sensibilização, pensando na qualidade de vida do trabalhador e no cuidado consigo mesmo.

17- TRANSPORTE DA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

PLANTÕES DE AMBULÂNCIA 24 HORAS:
São atendimentos feitos 24 horas contínuas para socorro imediato de pacientes graves
não tão graves, alta hospitalar, transferência entre hospitais e coberturas em eventos
para levá-los com segurança para o hospital mais próximo.

- Plantão 24 horas – Centro Municipal de Saúde - Fone: (46)999 12 07 05.



TRANSPORTE PARA ATENDIMENTOS ELETIVOS.
São atendimentos prestados aos cidadãos através do transporte com veículos de
pequeno e médio porte, de acordo com a demanda de pacientes para vários hospitais e
clínicas contratualizados fora do município de Bom Jesus do Sul.

Exemplo; Clínicas e Hospitais localizados em Dionísio Cerqueira, Santo Antônio do
Sudoeste, Francisco Beltrão, Pato Branco, Cascavel, Curitiba, Campina Grande do
Sul, Campo Largo, Maringá, Londrina, etc.



SAMU 192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA):
Contratualizado pelo Município o Samu presta atendimento visando:




Oferecer suporte e atendimento nas situações onde houver risco de vida
iminente;
Garantir a transferência de pacientes graves em condições adequadas e com
segurança;
Manter a Regulação Médica dos Atendimentos de Urgência e fornecer
orientações relativas aos encaminhamentos.

18- GESTÃO

EM SAÚDE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
O gestor municipal de saúde é o responsável pelo uso adequado dos recursos financeiros, materiais
e tecnológicos, assim como pelo envolvimento dos profissionais e usuários do serviço, com o objetivo
de efetivar os instrumentos de gestão presentes na Lei Orgânica da Saúde e nos demais normativos que
compõem o conjunto legal que sustenta o Sistema Único de Saúde. Visando garantir a implementação
e o fortalecimento do SUS municipal em busca da universalidade, da equidade e integralidade,
objetivando a melhoria da atenção à saúde e da qualidade de vida da população.

19 -CONTROLE SOCIAL:
O controle Social nas decisões das políticas públicas de saúde se dá por meio das instâncias legais,
Conferências Municipais e do Conselho Municipal de Saúde.
O Conselho Municipal de Saúde foi criado pela Lei 019/97 em 03/03/1997 e alterado pela Lei
121/2001 de 24/10/2001. Atualmente é composto por 12 delegados efetivos e 12 suplentes, obedecendo
a composição legal de seus pares, conforme segue abaixo:

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
I - REPRESENTANTES DO GOVERNO E DE PRETADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE
TITULAR
Graciani Betti Hemming
SUPLENTE
Carolina de Oliveira
TITULAR
Rodrigo Matana Serafini
SUPLENTE
Giovana Cristine Moresco

II- REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
TITULAR
Dilvani dos Santos Gonçalves
SUPLENTE
Isabel Cristina Lodi Bassanesi
TITULAR
Joice Beatris Pacheco Bassanesi
SUPLENTE
Ligia Aparecida Cavallin dos Santos

III - REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS
TITULAR

José Ferreira Soares

SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE

Domingos de Oliveira
Aline Wiland da Rosa
Renato Cavalheiro da Rosa
Ananias Chaves de Almeida
Dejanira Batista da Silva
Joelza Massocatto Serafini
Lucia Ivonete de Oliveira

19- OUVIDORIA:

A Ouvidoria do SUS é um canal de comunicação entre os cidadãos e a Secretaria
Municipal da Saúde, para o acolhimento de manifestações relacionadas aos serviços
prestados pelo SUS no município de Bom Jesus do Sul, como informações, solicitações,
sugestões, reclamações, denúncias e elogios, buscando melhorar a qualidade do
atendimento à população. O cidadão, por meio da Ouvidoria, contribui com a
administração pública, fortalecendo a participação social e o diálogo entre as partes.
Como Funciona
. Recebe e analisa as manifestações
. Remete ao setor competente
. Acompanha o tratamento
. Verifica a conclusão das manifestações
. Apresenta resposta ao manifestante
. Orienta o cidadão sobre os serviços ofertados pelo SUS



A comunicação com a Ouvidoria Municipal do SUS pode ser realizada presencialmente, ou via
contato telefônico no TEL: (46) 35482030 Ramal 2033, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às
17:00, nos dias úteis

O endereço da ouvidoria é: Avenida Ipiranga166, centro, Bom Jesus do
Sul/PR – Junto ao Centro Municipal de Saúde - Piso Superior.

Ouvidora Municipal: Joice Beatris Pacheco.

17- RESUMO DA

REDE FÍSICA E ASSISTENCIAL EM SAÚDE:

O Centro Municipal de Saúde oferece ações básicas de assistência à saúde, com carga horária de
atendimento diário de 08h00min horas, disponibilizando diariamente:



Consultas: Médicas e de Enfermagem; com Classificação de Risco (Livre Demanda e
Agendados);



Ambulatório: Suturas, drenagens, curativos, retirada de pontos, Lavagem de Ouvido,
Retirada de corpo estranho, exérese, sondagem, punção, etc.



Pronto Socorro: Atendimento de Urgência/Emergência, ECG, estabilização, aspiração,
sondagem, oxigenioterapia, reanimação, desfibrilação, monitoramento, medicações,
imobilizações etc.



Farmácia: Entrega de medicamentos conforme receita médica, Medicamentos
Especiais e orientações para o uso dos mesmos.



Sala de Vacinas: Administração de vacinas do Programa Nacional de Imunização,
Teste do pezinho,



Atendimento a Grupos: Hipertensos, Diabéticos, Gestantes, Planejamento Familiar,
Saúde Mental, Tabagismo e DPOC com estratificação de risco.



Programas: Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal, NASF e Academia da Saúde;



Agendamento de Consultas: Encaminhamento para tratamento especializado;



Soroterapia: Administração de medicamentos com observação ao paciente durante o
dia, nebulização, etc.



Odontologia: Atendimento de consultas e procedimentos básicos; programa de
próteses, escovação supervisionada, bochecho com flúor, estratificação de risco.
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 Prevenção de Câncer do Colo do Útero e de Mamas: Coleta de material
para realização de exames cito patológico – Papanicolau, orientações
para realização do autoexame das mamas e agendamento de
Mamografias e US de mamas;



Transporte de Pacientes: Locomoção de pacientes agendados aos locais de
referência;



Informações de Programas e Relatórios: Envio de dados por meio
magnético e formulários dos programas: e-SUS, SIA, SISPNCD,
SIM, SINASC, SINAN, CADSUS, SI-PNI, SISVAN, SISCAN,
PSE, SISLOG, SIES, SIEVISA, CNES, FORMSUS e HÓRUS.



Laboratório: Exames laboratoriais conforme demanda (Laboratório
terceirizado) e encaminhamento de soro aos laboratórios do CRE
(Francisco Beltrão) e LACEN – Laboratório Central do Estado
(Curitiba);



Estratégia Saúde da Família: Atendimento Médico e de Enfermagem
no Centro de Saúde, visitas domiciliares, Acompanhamento de
gestantes, crianças, escolares, idosos, hipertensos, diabéticos,
fumantes, etc.;



Especialidades: Atendimento de Ginecologia, Pediatria, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutricionista e Psicóloga.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Endereço: Avenida Ipiranga, nº 72, centro – Bom Jesus do Sul/PR
Telefone: (46) 3548-2000 ramal 2022
E-mail: edu@bomjesusdosul.pr.gov.br
Horário de atendimento:
Das 08h00 às 11h30min e das 13h00 às 17h30min
▪ Planejar e executar a política do Sistema Municipal de Ensino, com o
principal objetivo de oferecer educação e ensino fundamental series
iniciais, ministrado com base nos preceitos constitucionais, legais e
regulamentares;
▪ Atribuições de planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações
setoriais relativas a garantia e a promoção da Educação e Cultura, com a
participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa
e a seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho,
competindo-lhe, formular e coordenar a política Municipal de Educação e
Cultura;
▪ Formular planos e programas, observando as diretrizes gerais do
Ministério de Educação, estabelecendo mecanismos que garantam a
qualidade do ensino público municipal;
▪ Promover e acompanhar as ações de planejamento e desenvolvimento
dos currículos e programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento
escolar viabilizando a organização e o funcionamento da escola;
▪ Realizar avaliações de educação municipal;
▪ Executar projetos que visem o aperfeiçoamento dos membros do
magistério, oferecendo-lhes oportunidades de estudos e aprendizado para a
melhoria na qualidade do ensino;
▪ Coordenar o cumprimento das normas estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Bases da Educação; preservar e difundir das
manifestações culturais, estimular a economia da Cultura, manter diálogo
permanente com todos os segmentos da sociedade, com postura inovadora
e transparente na reformulação de processos de ações, ampliando o acesso
aos bens culturais, fortalecendo parcerias que promovam o intercâmbio e a
circulação dos bens culturais produzidos no Município, implantação de
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programas de Fomento e Incentivo à Cultura, atender o interesse dos
municípios nos assuntos da educação;
▪ Acompanhar e colaborar na elaboração do Orçamento Anual e do
Orçamento plurianual de investimentos, exercer outras atividades
correlatas. O atendimento na Secretaria de Educação oferta diversos
serviços, dentre estes, destacamos:
DOCUMENTOS ESCOLARES
Informações sobre como obter documentos escolares, tais como atestados,
declaração de matrícula/frequência e históricos escolares. As escolas
municipais são as responsáveis pela emissão dos documentos, porem o
Profissional responsável está alocado na Secretaria Municipal de
Educação, sendo que informações e retirada dos documentos devem ser
presencialmente ou obtidas pelo e-mail.
Requisitos/documentos necessários
• RG do responsável.
Formas de solicitação do serviço
Solicitação presencial, via e-mail ou por telefone.
As solicitações de emissão de Históricos Escolares, Boletins de Avaliações, comprovantes de
escolaridades e outros documentos similares.
Previsão de prazo para entrega do serviço
até 30 (trinta) dias.
EDUCAÇÃO INFANTIL
O Município de Bom Jesus do Sul, por meio da Secretaria de Educação, dispõe de vagas de
Educação Infantil para crianças de 0 (nascidas até 31/03 do ano corrente a 5 anos (completos
até 31/03 do ano corrente), no Centro de Educação Infantil Criança Feliz, ofertando ensino em
tempo integral. O Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz, está localizado na
Rua São Paulo, nº 123, centro.
Requisitos/Documentos necessários
• RG do responsável pelo aluno.
• Certidão de nascimento ou RG do aluno.
• Comprovante de endereço atualizado.
• Carteira de vacinação.
Formas de solicitação do serviço
O pedido de vaga para a Educação infantil ou de transferências de escolas ocorrem
através do preenchimento de documento diretamente no CMEI.
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Principais etapas do serviço
Normalmente no mês de outubro de cada ano, abre um processo de renovação de
matrículas para a continuação dos alunos já matriculados. Já para o ingresso de
crianças poderá ser realizado no mês de janeiro para início no ano letivo consecutivo.
As inscrições são presencialmente em qualquer período. Caso a família não tenha
participado desse processo de inscrição, o ingresso no Centro de Educação Infantil
pode ocorrer ao longo de todo o ano letivo.
ENSINO FUNDAMENTAL
O Município de Bom Jesus do Sul, por meio da Secretaria de Educação, oferta vagas
para o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano na Escola Municipal Roberto Mazzocatto
em tempo integral.
A Escola Municipal Roberto Mazzocatto está localizada na Avenida Ipiranga, nº 203,
centro.
Requisitos/documentos necessários
• RG do aluno.
• Comprovante de endereço atualizado.
• Comprovante de Escolarização ou Histórico Escolar.
Formas de solicitação do serviço
as informações podem ser obtidas presencialmente, por telefone ou e-mail.
Principais etapas do serviço
As vagas para o Ensino Fundamental devem ser buscadas na escola municipal A matrícula
deve ser realizada presencialmente na escola pode ser feita por e-mail ou telefone.
Previsão de prazo para realização do serviço
O processo ocorre ao longo de todo o ano letivo.
Formas de prestação de Serviço
Oferta de matrículas de ensino fundamental
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecimento de refeições diárias em dias letivos a alunos matriculados nas 02 escolas
públicas municipais.
A Secretaria Municipal de Educação fornece alimentação escolar para alunos das redes
públicas municipal, nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
O preparo das refeições segue os parâmetros do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) com o objetivo de assegurar as necessidades nutricionais dos estudantes durante sua
permanência na escola. Dietas especiais também são fornecidas mediante apresentação de
laudo médico ao Setor de Nutrição.
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Requisitos/documentos necessários
estar matriculado em escola da rede municipal, nas etapas de Educação Infantil ou Ensino
Fundamental.
Principais etapas do serviço
Aquisição e planejamento dos gêneros alimentícios pelo Setor de Nutrição da Secretaria
Municipal de Educação
Distribuição dos itens às escolas.
Preparo das refeições nas cozinhas das escolas.
Oferta aos alunos no refeitório das escolas.
Previsão de prazo para realização do serviço
Diariamente, de segunda à sexta-feira, durante o ano letivo.
Formas de prestação do Serviço
Os cardápios são elaborados por profissional de Nutrição e encaminhados às escolas da rede
municipal de ensino, cujas atividades são supervisionadas. As refeições são preparadas nas
cozinhas das instituições de ensino e servidas nos refeitórios.
Educação Infantil Berçário/turno integral - 5 refeições por aluno - café da manhã, lanche da
manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.
Educação Infantil Maternal e Jardim/turno integral - 4 refeições por aluno: café da manhã,
lanche da manhã, almoço e lanche da tarde.
Educação Infantil Pré I e II - 4 refeições por aluno: café da manhã, lanche da manhã, almoço e
lanche da tarde.
Ensino Fundamental/turno integral - 4 refeições por aluno: café da manhã, lanche da manhã,
almoço e lanche da tarde.
TRANSPORTE ESCOLAR
Para atender o transporte dos alunos da Rede Municipal e Estadual, são viabilizadas 9 rotas,
realizadas por 1 Van, 1 Micro-ônibus e 7 Ônibus, veículos terceirizados, contratados por
concorrência pública, que fazem o percurso da zona rural até a sede do Município, perfazendo
568,5 km diários.
Para atendimento ao transporte escolar, são utilizados 2 ônibus da frota do munícipio,
inclusive 1 veículo adaptado para alunos com necessidades especiais. Perfazendo 203 km
diários.
Ao todo, são percorridos um total de 771,5 km diariamente, para atender a demanda.
CONCURSOS PÚBLICOS E CONTRATAÇÕES
O Ingresso para atuar como professor ou servidor nas Escolas Municipais ocorrem por meio
de concursos públicos ou processos de Contratações Temporárias definidos pela Secretaria
Municipal de Administração.
Requisitos/Documentos necessários
De acordo com os Editais.
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Principais etapas do Serviço
O Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, fornece informações referentes ao
processo.
Previsão de prazo para realização do serviço
Não há.
ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA ESCOLAR
Acompanhamento da frequência escolar de crianças e jovens beneficiários do Programa
Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), conforme compromisso do Município pactuado com os
governos Federal e Estadual, visando ao desenvolvimento integral do aluno e à garantia do
direito à educação.
A Secretaria Municipal de Educação monitora a frequência escolar de alunos incluídos no
Programa Auxílio Brasil matriculados nas escolas públicas municipais, estaduais e da APAE
Zilda Arns. A frequência mínima, que deve ser de 60% para crianças de 04 e 05 anos e de
75% de 06 a 21 anos, é uma das condicionalidades para a concessão do benefício e a
permanência no programa.
Requisitos/Documentos necessários
• Estar incluído no Programa Auxílio Brasil;
• Estar matriculado no ensino formal em escola pública ou privada.
Principais etapas/ações do serviço
Gestão do Sistema Presença, que recebe os registros da frequência escolar e dos motivos de
baixa frequência.
Consolidação e transmissão das informações ao MEC.
Orientação às famílias para o cumprimento das responsabilidades assumidas com o Programa
Auxílio Brasil.
Previsão de prazo para realização do serviço
A coleta dos dados é mensal e a transmissão das informações ao Ministério da Educação
ocorre bimestralmente.
Formas de prestação do serviço
Avaliação dos motivos de baixa frequência e comunicação aos pais ou responsáveis, Conselho
Tutelar ou ministério público, com vistas ao reestabelecimento da frequência mínima.
CULTURA
A Divisão de Cultura, órgão vinculado à Secretaria de Educação, tem como missão principal,
o planejamento e execução das políticas municipais para o desenvolvimento cultural, sendo
responsável por promover e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial no município.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
A Biblioteca Municipal João Marques da Silva, está localizada na Rua São Paulo, nº 41,
centro, possibilitando ao cidadão pesquisar informações e consultar o acervo bibliográfico de
5.000 (cinco) mil livros.
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Principais etapas do serviço
Atendimento ao usuário.
Empréstimo do acervo.
Controle dos empréstimos e devoluções.
Previsão de prazo para realização do serviço
Empréstimo:
Qualquer cidadão, mediante cadastro com prazo de 15 dias podendo ser renovado.
Formas de prestação de serviço
Presencial

