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NOTIFICAÇÃO

Nº. 80/2017                                                                            Data: 04/09/2017
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SESAU

N. ORIGEM NATUREZA OBJETO EXECUTOR VALOR R$

01 MS/FNS
SUS-Sistema 
Único de 
Saúde

Pagto Inc. as Ações 
de Vig. Prev e Cont 
das DST/AIDS e 
Hepatite Virais 
(PVVS)
Comp. 07/2017

SESAU/FMS 68.750,00

TOTAL 68.750,00

   Elias Reis de Souza
   Gerente Financeiro

Marcelo Luiz Brandão Vilela
Secretario Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SESAU n. 345, DE 4 DE AGOSTO DE 2017. 

Institui ações para a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente e Plano de 
Segurança do Paciente em Serviços de Saúde e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência prevista no 
Art. 18, XII, da Lei n. 8.080, de 19/9/90, e no Art. 69, VII, da Lei n. 5.793, de 3/1/2017, 
e, tendo em vista o disposto na Portaria n. 529, de 1º/4/2013, do Ministério da Saúde, 
e na Resolução RDC/ANVISA n. 36/2013, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I
Objetivo

Art. 1º Instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria 
da qualidade nos serviços de saúde. Inclui o reconhecimento e mapeamento dos riscos 
institucionais relacionados à especificidade da epidemiologia local e aos processos 
assistenciais, de forma a estimular a criação de uma cultura de gerenciamento desse 
cuidado, bem como organizar as estratégias e ações que previnam e minimizem os riscos 
inerentes a estes processos.

Seção II
Abrangência

Art. 2º Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde pertencentes à Secretaria 
Municipal de Saúde de Campo Grande – MS.

Seção III
Definições

Art. 3º Para os fins desta Resolução, adotam-se as definições previstas na RDC/
ANVISA n. 36/2013, a saber:

I - boas práticas de funcionamento do serviço de saúde: componentes da garantia 
da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade 
adequados;

II - cultura da segurança: conjunto de valores, atitudes, competências e 
comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da 
segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as 
falhas e melhorar a atenção à saúde;

III - dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer 
efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou 
disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico;

IV - evento adverso: incidente que resulta em dano à saúde;

V - garantia da qualidade: totalidade das ações sistemáticas necessárias para 
garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos 
para os fins a que se propõem;

VI - gestão de risco: aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, 
condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos 
e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, 
o meio ambiente e a imagem institucional;

VII - incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, 
em dano desnecessário à saúde;

VIII - núcleo de segurança do paciente (NSP): instância do serviço de saúde 
criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do 
paciente;

IX - plano de segurança do paciente em serviços de saúde: documento que 
aponta situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço de 
saúde para a gestão de risco visando a prevenção e a mitigação dos incidentes, desde a 
admissão até a transferência, a alta ou o óbito do paciente no serviço de saúde;

X - segurança do paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 
desnecessário associado à atenção à saúde;

XI - serviço de saúde: estabelecimento destinado ao desenvolvimento de ações 
relacionadas à promoção, proteção, manutenção e recuperação da saúde, qualquer que 
seja o seu nível de complexidade, em regime de internação ou não, incluindo a atenção 
realizada em consultórios, domicílios e unidades móveis;

XII - tecnologias em saúde: conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos 
e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem como os processos de trabalho, a 
infraestrutura e a organização do serviço de saúde.

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS

Seção I
Da criação do Núcleo de Segurança do Paciente

Art. 4º. O Núcleo de Segurança do Paciente funcionará sob a coordenação da 

Gerência de Segurança do Paciente, a quem caberá indicar os membros do referido 
núcleo.

§1º. A Gerência de Segurança do Paciente poderá propor a criação de comissões 
para auxiliar os trabalhos do núcleo.

§2º. Os integrantes do Núcleo de Segurança do Paciente serão designados por 
ato do Secretário Municipal de Saúde.

Art. 5º O NSP deve adotar os seguintes princípios e diretrizes:

I - A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da 
saúde;

II - A disseminação sistemática da cultura de segurança;

III - A articulação e a integração dos processos de gestão de risco;

IV - A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.

Art.6º Compete ao NSP:

I - promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde;

II - desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no 
serviço de saúde;

III - promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não 
conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, 
medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas;

IV - elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do 
Paciente em Serviços de Saúde;

V - acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em 
Serviços de Saúde;

VI - implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento 
dos seus indicadores;

VII - estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;

VIII - desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em 
segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde;

IX - analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes 
da prestação do serviço de saúde;

X - compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde 
os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos 
decorrentes da prestação do serviço de saúde;

XI - notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos 
decorrentes da prestação do serviço de saúde;

XII- manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando 
requisitado, as notificações de eventos adversos;

XIII - acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas 
pelas autoridades sanitárias.

Seção II
Do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde

Art. 7º O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado 
pelo NSP, estabelece estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades 
desenvolvidas pelo serviço de saúde para:

I - identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no 
serviço de saúde, de forma sistemática;

II - integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços 
de saúde;

III - implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde;

IV - identificação do paciente;

V - higiene das mãos;

VI - segurança cirúrgica;

VII - segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos;

VIII - segurança na prescrição, uso e administração de sangue e 
hemocomponentes;

IX - segurança no uso de equipamentos e materiais;

X - manter registro adequado do uso de órteses e próteses quando este 
procedimento for realizado;

XI - prevenção de quedas dos pacientes;

XII - prevenção de lesão por pressão;

XIII - prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo 
as infecções relacionadas à assistência à saúde;

XIV- segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral;

XV - comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços 
de saúde;

XVI - estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência 
prestada;

XVII - promoção do ambiente seguro.
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CAPÍTULO III
DA VIGILÂNCIA, DO MONITORAMENTO E DA NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS 

ADVERSOS

Art. 8º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo 
Núcleo de Segurança do Paciente - NSP.

Art. 9º A notificação dos incidentes e eventos adversos, para fins desta Resolução, 
deve ser realizada pelos servidores imediatamente após o incidente para posterior 
seguimento pelo NSP.

Parágrafo único. Em caso de evento adverso que evolui para óbito há necessidade 
de comunicação direta imediata com o NSP. 

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE AGOSTO DE 2017. 

MARCELO LUIZ BRANDÃO VILELA 
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SESAU n. 346, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência prevista no 
art. 69, VII, da Lei n. 4.766, de 3 de janeiro de 2017, resolve:

APLICAR a pena de multa, no valor de R$ 13.254,30 (treze mil duzentos e 
cinquenta e quatro reais e trinta centavos), à Empresa DHOSP – DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ/MF n. 08.076.127/0009-53, 
com fulcro no art. 86 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e item 11.3, I da Ata de 
Registro de Preços n. 01/2016 (Processo n. 55.897/2017-76). 

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCELO LUIZ BRANDÃO VILELA
Secretário Municipal de Saúde

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE

Conforme os parâmetros legais pertinentes, em 04.09.2017, foi Ratificada por dispensa 
de licitação, consubstanciada pelo art. 24, inciso II, da Lei Federal n. 8666/93 e, com 
fundamento no artigo 26, conforme decreto municipal nº 12.936/2016 e legislação 
complementar, a despesa do processo n. 66.181/2017-86, PAM n. 213/2017 – AGETRAN, 
em favor de ART VIDEO EIRELI – EPP.

Janine de Lima Bruno
Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito

ATOS DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL PUBLICADO NO 
DIOGRANDE n. 4.991, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017.

DECRETO “PE” n. 3.074, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

NOMEAR os membros abaixo relacionados, para comporem o Conselho Municipal 
de Fomento ao Comércio, Indústria e Serviços – COMCIS, com efeito a partir da data 
de publicação, e completar mandato até 31 de março de 2019 (CI. n. 289/AAOC/
SEGOV/2017).

I – Representante Não Governamental

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA-MS

Membros
Titular: Valter Almeida da Silva 
Suplente: Luciano Brittes Lucena

CAMPO GRANDE-MS, 31 DE AGOSTO DE 2017.

 
MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal 

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL PUBLICADO NO 
DIOGRANDE n. 4.991, DE 1º DE SETEMBRO DE 2017.

DECRETO “PE” n. 3.082, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

TORNAR SEM EFEITO o Decreto “PE” n. 2.913, de 10 de agosto de 2017, 
publicado no DIOGRANDE n. 4.970, de 11 de agosto de 2017, que nomeou os membros 
representantes da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento – SEFIN, para 
comporem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CODECON. 

CAMPO GRANDE-MS, 31 DE AGOSTO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.115, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR JULIANA DA SILVA CÁCERES, matrícula n. 397490, para desempenhar 
a Função de Confiança de Encarregado Governamental, símbolo FC-5, na Agência Municipal 
de Transporte e Trânsito, em conformidade com o Decreto n. 13.072, de 30 de janeiro 
de 2017, em vaga decorrente da revogação da designação de Regina Célia dos Santos, 
matrícula n. 374346, com efeito a contar de 1º de setembro de 2017 (Ofício n. 1.519/DRH/
AGETRAN/2017).

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

DECRETO “PE” n. 3.116, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

TORNAR SEM EFEITO o Decreto “PE” n. 3.100, de 1º de setembro de 2017, 
publicado no DIOGRANDE n. 4.993, de 4 de setembro de 2017, que concedeu promoção 
horizontal ao servidor ROSALINO RODRIGUES HOLSBACH, matrícula n. 267856/01.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

DECRETO “PE” n. 3.117, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR GILBERTO CAVALCANTE, matrícula n. 307890, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Especial I, símbolo DCA-1,na Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento, em conformidade com o Decreto n. 13.265, de 4 de setembro de 2017, 
com efeito a contar de 1º de setembro de 2017.

CAMPO GRANDE-MS, 4 DE SETEMBRO DE 2017.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 3.409, DE 29 DE AGOSTO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso lX, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, e tendo 
em vista o processo de aposentadoria n. 51286/2017-31, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço ao servidor ADILIZ CAVALHEIRO 
CRUZ, matrícula n. 268097/01, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, 
Referência 01, Classe “E”, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no percentual de 
mais 5%, com fulcro no art. 78, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 
2011, a contar de 28 de junho de 2015 (CI n. 1.242/GECONF/SEGES/2017).

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE AGOSTO DE 2017.

MARIA DAS GRAÇAS MACEDO
Secretária Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 3.410, DE 29 DE AGOSTO DE 2017.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi 
atribuída pelo art. 3º, inciso lX, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve: 

CONCEDER adicional por tempo de serviço à servidora NEUZA MARIA FABRINI 
SILVA, matrícula n. 326836/03, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Referência 4A, Classe “D”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no percentual de mais 5%, 


