
Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI 
Identificação profissional: MTB/PR 2530

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   12.692,  de  10/03/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 690141/2017, 
e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 13 de março de 2017, PEDRO ADALBERTO GON-
ÇALVES BARBOSA, para exercer o emprego de provimento em comissão de As-
sessor de Gabinete, CC 11, do Gabinete do Prefeito.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº    1 2. 7 1 2,  de  13/03/2017

Altera a estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra 
‘a’ da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando a redação do 
anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a redação da Lei n. 11.282/2013, e protocolo nº. 
650203/2017,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica promovida, a partir de 06 de março de 2017, alteração do seguinte em-

prego de provimento em comissão:
Denominação dada pela Lei n. 

11.282/2013, com alterações dos 
Decretos nºs Dec. 10.017/2015; e 

10.958/2016

Nova denominação conferida por 
este Decreto

Quant. Denominação Nível Quant. Denominação Nível

01

Assessor de Gabi-
nete, da Secretaria 
Municipal de Assis-

tência Social

CC
14 01

Assessor de Gabi-
nete, vinculado a 
Secretaria Munici-
pal de Governo.

CC14

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 7 1 3,  de  13/03/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, em conformidade com o Decreto nº 12.712/2017, de acor-
do com o protocolo nº. 650203/2017, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular 
da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 06 de março de 2017, FRANCIELE STEPENOVSKI, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 
14, da Secretaria Municipal de Governo.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de março de 2017.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 7 3 2,  de  16/03/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o protocolo nº. 650278/2017, e mediante 
avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 06 de março de 2017, ELDO LAURO BERGER, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor do Departamento de As-
sistência à Agricultura e Pecuária, CC17, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de março  de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº    1 2. 7 4 3,  de  20/03/2017

Altera a estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra 
‘a’ da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando a redação do 
anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a redação da Lei n. 11.282/2013, e protocolo nº. 
670616/2017,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica promovida, a partir de 13 de março de 2017, alteração do seguinte em-

prego de provimento em comissão:
Denominação dada pela Lei n. 

11.282/2013, com alterações dos 
Decretos nºs Dec. 8.883/2014; e 

12.312/2017

Nova denominação conferida por 
este Decreto

Quant. Denominação Nível Quant. Denominação Nível

01

Assessor de Gabi-
nete, da Secretaria 
Municipal de Plane-
jamento

CC
12 01

Assessor de Gabinete, 
vinculado a Secretaria 
Municipal de Governo.

CC12

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 7 4 4,  de  20/03/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, em conformidade com o Decreto nº 12.743/2017, de acor-
do com o protocolo nº. 670616/2017, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular 
da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 13 de março de 2017, MILLENA EDUARDA SARTORI, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 
12, da Secretaria Municipal de Governo.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº    1 2. 7 4 5,  de  20/03/2017

Altera a estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra 
‘a’ da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando a redação do 
anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a redação da Lei n. 11.282/2013, e protocolo nº. 
650211/2017,
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D E C R E T A
Art. 1º. Fica promovida, a partir de 06 de março de 2017, alteração do seguinte em-

prego de provimento em comissão:
Denominação dada pela Lei n. 

11.282/2013, 
Nova denominação conferida por 

este Decreto
Quant. Denominação Nível Quant. Denominação Nível

01

Assessor de Gabi-
nete do Subprefeito 
do Distrito de Itaia-
coca do Gabinete do 
Prefeito

CC
13 01

Assessor de Gabinete, 
vinculado a Secretaria 
Municipal de Gestão 
Financeira

CC13

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 7 4 6,  de  20/03/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, em conformidade com o Decreto nº 12.745/2017, de acor-
do com o protocolo nº. 650211/2017, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular 
da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 06 de março de 2017, ANTONIO ADEMIR ROSA, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 13, da 
Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L E I S

L   E   I    Nº    12.759, de 20/03/2017
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 
adicional especial no valor de R$ 102.233,47, 
e dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 13 de março de 2017, a partir do Projeto 016/2017, de autoria do Poder 
Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor 

de R$ 102.233,47 (cento e dois mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centa-
vos), assim discriminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
08002 – Fundo Municipal de Saúde
1030500621.471 – Reforma do Laboratório Central 
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 497 R$ 102.233,47

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, será 
utilizado Superávit Financeiro na Fonte de Recurso 497 no valor de R$ 102.233,47.

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2017, no Anexo I, da 
Lei nº 12.570, de 27/07/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 11.615, 
de 18/12/2013, Plano Plurianual – PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNÇÃO 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO 305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PROGRAMA 0062 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META 
FÍSICA TOTAL (R$)

1.471 Reforma do Laboratório 
Central Programa Mantido 01 102.233,47

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O  N°  1 2. 7 4 2, de 20/03/2017
Abre um crédito adicional especial no valor 
de R$ 102.233,47.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções legais, tendo em vista a Lei n.º 12.759, de 20/03/2017,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$ 
102.233,47 (cento e dois mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), 
assim discriminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
08002 – Fundo Municipal de Saúde
1030500621.471 – Reforma do Laboratório Central 
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 497 R$ 102.233,47

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o 
disposto no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, será 
utilizado Superávit Financeiro na Fonte de Recurso 497 no valor de R$ 102.233,47.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 7 0 4,  de  10/03/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o protocolo nº. 690157/2017, e mediante avaliação a ser aplicada 
pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 13 de março de 2017, WILLIAN NUNES BUENO, para exercer o 
emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Qualificação Profissional.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de março de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
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L I C I TA Ç Õ E S

1º ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, 
torna público que o edital de Credenciamento nº 13/2015, cujo Objeto é a Permissão de uso de 
02 (duas)áreas destinadas única exclusivamente a exploração comercial de locadora de veículos 
através de um balcão no terminal de passageiros e uma área externa para estacionamento de 
veículos próprios, sofre as seguintes alterações: no recebimento do credenciamento:
- Onde  se lê:
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: dia 15/03/2017 até às 15:30 horas
- LEIA-SE: 
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: até o dia 28/03/2017 até às 15:30 horas
Demais descrições permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde 
de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3224-1176 ou 
3222-6365.

Ponta Grossa, 20 de março de 2017.
BEATRIZ VIEIRA

Pregoeira
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 312/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) de 01/01/2017 a 31/01/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
ficam alterados os valores constantes da cláusula terceira do instrumento originário, que passará a 
ser de R$ 17.787,02 (dezessete mil setecentos e oitenta e sete reais e dois centavos) o kit unitário 
das casas. Totalizando o valor de R$ 172.873,12 (cento e setenta e dois mil oitocentos e setenta 
e três reais e doze centavos).
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 043/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE - ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras, legumes e ovos),  para atender ao 
Programa Feira Verde.
VALOR: R$ 696.406,00 (seiscentos e noventa e seis mil quatrocentos e seis reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº26/2017.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 611/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláu-
sula oitava do instrumento originário em mais 270 (duzentos e setenta) dias, de 21/04/2016 a 
16/01/2017, convalidando a data de 21/04/2016 e o prazo de vigência, em mais 270 (duzentos e 
setenta) dias, de 20/07/2016 a 16/04/2017, convalidando a data de 20/07/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor con-
tratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 4.069,99 (quatro mil, sessenta e 
nove reais e noventa e nove centavos).
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 489/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BAGGIO CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário em mais 90 (noventa) dias, de 25/01/2017 a 25/04/2017, convali-
dando-se a data de 25/01/2017 e o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 25/04/2017 
a 24/07/2017.

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA PARA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE - LSR

A Associação Brasileira de Educação e Cultura – ABEC CNPJ 60.982.352/0013-55, publi-
camente denominada Colégio Marista PIO XII, torna público que irá requerer a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para Regularização 
de Atividade – LSR, para a atividade de estabelecimento de ensino e locação eventual de 
espaço para realização de eventos, situada à rua Rodrigues Alves, 701 - Jardim Carvalho. 
CEP 84015 440, Ponta Grossa/PR. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA
LICENÇA SIMPLIFICADA DE REGULARIZAÇÃO

MJL Automação Industrial; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada de Regularização, para uma industria de 
máquinas e equipamentos, na Rua Greenhalgn, 215- Oficinas, Ponta Grossa - PR.

Convocação
Convocamos os seguintes contribuintes e/ou representante legal a comparecer na Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 1ºandar da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida 
Visconde de Taunay, 950, no dia 31 de março de 2017, das 13:30h até as 16:00h, no Setor de 
Fiscalização Ambiental para tratar assuntos de seus interesses, sob pena de responder processo 
administrativo pelo não comparecimento:

NOME CPF / CNPJ
ESPÓLIO DE RENATO CECHINEL 104.***.***-91

PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

______________________________________________________________________________
Convocação

Convocamos os seguintes contribuintes e/ou representante legal a comparecer na Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 1ºandar da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida 
Visconde de Taunay, 950, no dia 30 de janeiro de 2017, das 13:30h até as 16:00h, no Setor de 
Fiscalização Ambiental para tratar assuntos de seus interesses, sob pena de responder processo 
administrativo pelo não comparecimento:

NOME CPF / CNPJ
ADRIANNE PRISCILLA SCHROEDER 686.***.***-72
LAURO ANTUNES FERNANDES 168.***.***-15
LIDIA WOLSKI 957.***.***-49
MRA INCORPORAÇÃO DE EMPREEND. IMOB. LTDA - ME 14.***.***/****-82
WILSON JORGE CALIXTO 014.***.***-00

PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDEM DE SERVIÇO  04/2017

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e reconhecendo a 
necessidade de:
          -  Padronizar e organizar o atendimento nas Unidade de Pronto Atendimento (Urgência e 

Emergência), priorizando o atendimento de pacientes por condição clínica; 
          -  Melhorar continuamente o atendimento de Urgência e Emergência, assegurando a 

classificação do risco do paciente mediante o tempo de atendimento estabelecido; 
          -  Direcionar o paciente para o atendimento para o atendimento adequado em tempo 

oportuno, conforme queixa principal.
          -  Proporcionar melhores condições de trabalho à equipe interdisciplinar.

DETERMINA
 Publicação dos Protocolos de Classificação de Risco Adulto e Pediátrico, a ser 
implementado á partir da data de sua publicação, no âmbito das Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA - Unidade de Pronto Atendimento Santa Paula, PAI - Pronto Atendimento Infantil, HC - 
Hospital da Criança e Pronto Socorro).
 Secretaria Municipal de Saúde, em 20 de março de 2017.

ROBSON XAVIER DA SILVA
Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

 Secretaria Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PROTOCOLO MUNICIPAL DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – PEDIATRIA
1. POLÍTICA E PREMISSAS BÁSICAS:
O Ministério da Saúde, com o objetivo de mitigar os possíveis eventos adversos nas portas de 
entrada da rede de Urgência e Emergência, criou o Protocolo de Classificação de Risco, este 
possui ações fundamentais na organização e acolhimento dos pacientes que procuram as UPAs 
- Unidades de Pronto Atendimento e PAI – Pronto Atendimento infantil, Hospital da Criança, 
Pronto Socorro e Unidades Básicas de Saúde.  Os sinais de riscos devem ser identificados nos 
acolhimentos da admissão da criança ao serviço de urgência e emergência, conforme protocolo 
Institucional. (MS, 2009).
A Classificação de risco é uma ferramenta que, além de organizar a fila de espera e propor outra 
ordem de atendimento que não a ordem de chegada, tem também outros objetivos importantes 
como: garantir o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado; informar ao paciente 
que não corre risco imediato, assim como seus familiares , sobre o tempo provável  de espera, 
promover o trabalho em equipe por meio de avaliação continua dos processos, dar maior condições 
aos profissionais, aumentar a satisfação do usuário, pactuação e a construção de redes internas e 
internas de atendimento. (M.S, 2009). 
A consulta de enfermagem consiste na avaliação sistemática do crescimento e desenvolvimento 
infantil (CD Infantil), estado nutricional, situação vacinal, social e psíquico da criança, terapêutica. A 
Resolução do Cofen 159/1993 e Resolução 358/2009 tornam obrigatória a consulta de enfermagem 
com a Sistematização da Assistência em todos os níveis de assistência à saúde, sendo essa 
executada privativamente pelo enfermeiro (Decreto 94.406/87), (SMSPG, 2016).

2. OBJETIVOS:
Geral:
-Acolher e classificar o risco pediátrico

Específico:
- Avaliar o grau de urgência e emergência na queixa dos pacientes
- Garantir atendimento efetivo
- Garantir um melhor acesso ao serviço de urgência e emergência
- Ordenar a prioridade para atendimento em nossa Unidade
Remanejar o atendimento não urgente para rede de atenção básica

3. ABRANGÊNCIA:
Recepcionistas, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, auxiliares de 
farmácia.

4. SIGLAS E ABREVIAÇÕES:
UPA – Unidade de Pronto Atendimento
PAI – Pronto Atendimento Infantil
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
SMSPG – Secretaria Municipal de Saúde Ponta Grossa
MS – Ministério da Saúde
LPP – Lesão Por Pressão
UBS - Unidades Básicas de Saúde

5. DEFINIÇÕES:
5.1 TIPOS DE RISCOS 
5.1.1 Risco Habitual:
- Toda criança que não apresentar condições ou patologias que evidenciam algum risco. 

5.1.2 Risco Intermediário:
- Filhos de mães analfabetas ou com menos de 3 anos de estudos; 
- Filhos de mães com menos de 20 anos com 1 filho morto anteriormente; 
- Filhos de mães com menos de 20 anos e mais de 3 partos; 
- Filhos de mães que morreram no parto/puerpério.

5.1.3 Alto Risco: 
- Asfixia grave (Apgar < 7 no 5º minuto de vida); 
- Baixo peso ao nascer;
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- Desnutrição grave;
- Crescimento e/ou desenvolvimento inadequados; 
- Presença de doenças de transmissão vertical (toxoplasmose, sífilis, HIV) e triagem neonatal 
positiva. 
- Usuário de drogas. 

5.1.4 Identificar Situações de Vulnerabilidade: 
- Criança residente em área de risco; 
- Prematuridade (menos de 37 semanas gestacionais); 
- Internações/intercorrências; 
- Mãe com menos de 18 anos de idade;
História familiar de morte de crianças com menos de 5 anos de idade (vulnerável).

6. FASES DO PROCESSO:
6.1 ACOLHIMENTO DA CRIANÇA NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PEDIÁTRICA 
6.1.1 Atendimento Inicial:
- Acolher o paciente e responsável;
- Aplicar o “Método 3 C”, conforme protocolo de identificação do paciente (item 8);
- Cumprimentar o cuidador e apresentar-se; 
- Aferir sinais vitais conforme a apresentação clínica;
- Avaliar o estado geral da criança (sistemas respiratório, cardíaco, neurológico, tegumentar e 
digestivo);
- Perguntas abertas facilitam a compreensão dos motivos para a consulta, além de permitirem que 
o profissional explore condições que não tenham sido bem explicadas.
Exemplos:
-“Qual o motivo da consulta?” 
- “Ocorreu alguma situação que desencadeou estes sintomas?”
- “Apareceu algo diferente na criança que você tenha notado?”
- “Existe algo no comportamento da criança que os preocupa?”
- “Desde de quando a criança apresentou estes sinais e sintomas?”
- “Já procurou outras Unidades de Saúde antes de procurar a UPA/PAI?”
- “Já esteve na UPA a menos de 24 horas?”
- A quanto tempo iniciou os sintomas?
- A criança já foi medicada hoje? Qual medicamento? Que horas que foi administrado a 
última dose?  Qual a quantidade (ml/gotas) de medicamento administrado?

6.1.2 Investigar:
- Amamentação/alimentação 
- Padrão de sono e vigília 
- Padrão de eliminações
- Vacinas em atraso 
- Possíveis queixas ou dúvidas do cuidador.
- Principais marcos de desenvolvimento (segura cabeça? Já senta? Já anda? Fala?)
- Sinais e apresentação da dor.
- Coloração da pele. 
- Processos alérgicos 
- Traumas (suspeitas de quedas, espancamentos, abuso sexual);
- Higiene e maus tratos;

6.1.3 Exame Físico:
Sinais Vitais: Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação, 
temperatura axilar ou auricular. 
História da Doença Atual (HDA): No histórico da doença atual é registrado tudo que se relaciona 
quanto à doença atual: sintomatologia, época de início, história da evolução da doença, entre 
outros. A clássica tríade: Quando, como e onde, isto é, quando começou, onde começou e como 
começou. Em caso de dor, deve-se caracterizá-la por completo.
Nível de consciência: Alerta, letárgico, sonolento, orientado, responde a estímulos internos e 
externos adequadamente, estupor, rebaixamento do nível de consciência, choroso, gemente. 
Realizar escala de Glasgow pediátrico e lactante. 
Percepção dos órgãos e sentidos: Alterações visuais, auditivas e táteis, gustativas e olfativas. 
Intensidade da dor: Escala visual analógica de EVA 0 -10, crianças acima de 02 anos, 
(Localização, características, fatores de melhora e piora, tratamento utilizado) e Escala de NIPS 
(score 0-8) para crianças de 0- 2 anos.
Cabeça e pescoço: 
Inspeção do crânio:   traumas, corpo estranho, higiene, pediculose, sensibilidade dolorosa, 
fontanela abaulada ou depressiva. 
Inspeção da Face: Edema, traumas, sensibilidade dolorosa. 
Inspeção do Pescoço: linfodenopatias, glândula tireoide, nódulos, ingurgitamentos de jugulares. 
Inspeção dos olhos: pupilas e fotorreação, edemas, cianose, traumas.
Inspeção dos ouvidos: corpo estranho e dor local.
Inspeção do nariz: Coriza, congestão nasal, corpo estranho, batimento de asa de nariz ao 
respirar, mucosa. 
Inspeção Cavidade oral: hiperemia, placas em tonsilas palatinas, disfagia, odinofagia, mucosites.
Pele: 
Inspeção e palpação:  cor, temperatura, umidade, turgor, vascularização, hematomas, lesões 
(margem, exsudato e perilesional) e LPP – Lesão por Pressão. Observar os tipos de traumas e 
processos alérgicos. 
Tórax:   
Inspeção: Alterações assimétricas, padrão respiratório (ritmo, frequência e profundidade), 
posicionamento, observar a expansão e simetria do tórax durante o movimento respiratório.
Palpação:  Presença de nódulos, massas, sensibilidade, traumas, crepitações óssea.
Percussão: Percutir os campos pulmonares e estimar ruídos maciços e timpânicos.  
Ausculta: Observar sons respiratórios e alterações. Ex.: roncos, sibilos, crepitações, Murmúrios 
vesiculares diminuídos ou ausentes.
Função Cardio/Vascular:
Ausculta: Frequência e ritmos, sopros e bulhas, hemorragias. 
Abdome: 
Inspeção: simetria, pele, pulsação, respiração diafragmática, traumas.
Ausculta: Ruídos Hidroaéreos.
Percussão: Percutir quadrantes, avaliar abdome timpânico e abdome maciço. 
Palpação: Atentar para massas, regiões dolorosas, deformidades, herniações, tensão abdominal, 
sinais de retenção urinária.
Membros superiores e inferiores:
Inspeção: cor, traumas, sinais flogisticos, dermatites, atrofias, deformidades, lesões, edemas, 
dor, sensibilidade.
Palpação: Aferir pulsos, avaliação dos linfonodos, temperatura, força muscular, edema, perfusão 
periférica, cianose, mobilidade, avaliar empastamento de panturrilhas. 
Sistema Geniturinário Masculino:
Pênis e escroto: observar presença de edema escrotal, sinais inflamatórios, dor local, dermatites, 
lesões, verifique a hérnia inguinal e linfonodos. 
Sistema Geniturinário Feminino:
Observar: Observar Genitália hiperemia, corrimento, traumas, odor, edema. Avaliar se 
necessário, sempre na presença do cuidador em local restrito. 
Perianal: Fissuras, lesões, hemorroidas. 

Eliminações:
Evacuação: Aspecto, consistência, odor das fezes (liquidas, semi-pastosas, pastosas, melenas, 
hematoquesia, presença de muco.
Diurese:  
Idade Volume Urinário de 24 horas (ml)
1 a 2 dias 30 a 60
3 a 10 dias 100 a 300
10 a 60 dias 250 a 450
60 a 360 dias 400 a 500
1 a 3 anos 500 a 600
3 a 5 anos 600 a 700
5 a 8 anos 650 a 1400
08 a 12 anos 800 a 1400
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. Ponta Grossa, 2016.
Investigar:
Alterações do volume urinário 
- Oligúria:  volume igual ou inferior ao valor normal mínimo
- Poliúria: Volume igual ou superior ao valor normal máximo
- Anúria: Ausência mínima de urina
Alterações da micção
- Polaciúria, urgência miccional, disúria, nictúria, incontinência urinária, enurese noturna. 
Alterações do aspecto da urina
- Hematúria: Aspecto hemático.
- Colúria: Aspecto coca cola e chá. 
- Piúria: Diurese com pús.
- Turva: Urina com alteração de cor supersaturação de cristais.

6.1.4 Sinais de perigo (avaliar)
• Recusa Alimentar (a criança não consegue beber ou mamar) 
• Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere)
• Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar) 
• Frequência Cardíaca abaixo de 60 bpm 
• Respiração rápida (acima de 60 mr/m)
• Letargia ou inconsciência 
• Atividade reduzida (a criança movimenta-se menos do que o habitual)
• Febre (37,8ºC ou mais) 
• Hipotermia (menos do que 35,5ºC) 
• Tiragem subcostal, Batimentos de asas do nariz
• Cianose generalizada ou palidez importante 
• Icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida, Gemidos, Fontanelas 
(moleira) abaulada 
• Secreção purulenta do ouvido 
• Umbigo hiperemiado (hiperemia estendida à pele da parede abdominal) e/ou com secreção 
purulenta (indicando onfalite)
• Pústulas na pele (muitas e extensas) Irritabilidade ou dor à manipulação

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde. Ponta Grossa, 2016.

7. RESULTADOS ESPERADOS:
- Efetividade e eficácia no atendimento de urgência e emergência
Direcionar os pacientes pediátricos não urgentes para outros serviços de saúde da rede municipal

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS:
- Protocolo de Identificação do Paciente
BundlesHYPERLINK “../../../BUNDLES/BUNDLES%20CLASSIFICA%C7%C3O%20DE%20
RISCO%20PEDI%C1TRICA.docx” Classificação de Risco Pediátrica

9. INDICADORES:
Indicador Meta Cálculo

Percentual de atendimento por tipo 
de prioridade ---- Prioridade / total de atendimentos realizados 

Índice de assertividade na avaliação 
de classificação de risco 100%

Total dos pacientes classificados dentro dos 
parâmetros preconizados/ Total de fichas 
de atendimentos avaliadas (Análise de 10 
fichas/dia)
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11. ANEXOS:
ANEXO 1: Valores de saturação de oxigênio
Valores de Saturação de Oxigênio
NORMAL ACEITÁVEL BAIXO CRÍTICO
100% Até 95% Menor que 95% Abaixo de 90%

ANEXO 2: Valores de temperatura axilar
Valores de Temperatura Axilar
HIPOTERMIA NORMOTERMIA HIPERTERMIA HIPERPIREXIA
Abaixo de 36°C 36° e 36,8°C 38,1 à 39.9°C Acima de 40°C 

(Risco de convulsão)FEBRÍCULA ESTADO FEBRIL FEBRE
36,9 e 37,4°C 37,5 à 37,7°C 37,8 à 38,0°C

ANEXO 3 – Sinais vitais em crianças

ANEXO 4 – Definição de Hipotensão por Pressão Arterial Sistólica e Idade

ANEXO 5 – Escala de Coma de Glasgow Modificada para Bebês e Crianças

ANEXO 6 – QUEIMADURAS

ANEXO 7 - ESCALA DE NIPS (NEONATAL INFANT PAIN SCALE) 
- São 6 indicadores de dor, avaliados de 0-2 pontos. Trata-se de uma escala de avaliação rápida, 
que pode ser utilizada em recém-nascidos a termo e pré-termo. Uma pontuação igual ou maior a 
4 indica presença de dor.

ANEXO 8 - SCORE DE GRAVIDADE DE DESIDRATAÇÃO – VESICARI

Leve 0‐8; Moderada 9‐10; Grave ≥ 11.
______________________________________________________________________________

PROTOCOLO MUNICIPAL DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ADULTO
1 - Política e premissas básicas: 
 A Considerando a PORTARIA GM Nº 1.863, de 29 DE SETEMBRO DE 2003 que institui 
em âmbito nacional as políticas de atenção a urgências, onde se preconiza o respeito aos pilares 
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de sustentação do SUS torna-se indispensável à adoção de critérios de atendimento aos munícipes 
nas Unidades de Pronto Atendimento. Classificação de Risco integra a proposta de uma política de 
assistência eficaz das Unidades de Urgência e Emergência do município.
 É um processo de gestão do risco clínico, atua como um dispositivo de intervenção 
e pressupõe a determinação de agilidade no atendimento a partir da análise, sob a óptica de 
protocolo preestabelecido, do grau de necessidade do usuário, potencial de gravidade ou de 
agravamento da queixa apresentada, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade 
e não na ordem de chegada às Unidades.  
 A classificação de risco ocorre após o acolhimento, realizado pela equipe da recepção. É 
executada por Enfermeiros que integram o quadro funcional do setor, podendo contar com o auxílio 
de Técnicos de Enfermagem, tem como base: estado geral do paciente, queixa principal, sinais 
vitais e breve exame físico. A classificação de risco antecede o atendimento médico.
As emergências são priorizadas e direcionadas para sala própria. 
Os usuários serão classificados de acordo com a prioridade: [0] Emergência – cor: Vermelha, [1] 
Urgente – Cor: Amarela, [2] Pouco Urgente – Cor: Verde e [3] Não urgente – Azul.
Eventuais atrasos no tempo de espera serão informados aos usuários pelo enfermeiro da unidade 
de Pronto Atendimento. Reavaliações estão previstas, já que a classificação é dinâmica.

2 - Objetivos: 
• Assegurar a classificação do risco do paciente mediante o tempo de atendimento estabelecido;
• Personalizar o atendimento nas Unidade de Pronto Atendimento, priorizando o atendimento de 
pacientes por condição clínica;
• Diminuir os riscos decorrentes da morosidade no atendimento;
• Organizar o fluxo de pacientes;
• Direcionar o paciente para especialidade médica conforme queixa principal.
• Gerenciar o tempo de espera;
• Melhorar continuamente o atendimento de Emergência e Urgência na Unidade de Pronto 
Atendimento;
• Proporcionar melhores condições de trabalho à equipe interdisciplinar.

3 - Abrangência:
• Unidades de Pronto Atendimento (UPA, Hospital Municipal, Pronto Socorro, Hospital da Criança 
e Unidades Básicas de Saúde.

4 - Referências Consultadas:
• Protocolo Estratificação de Risco para Triagem – Hospital Geral da Tailândia- HGT.
• Protocolo Estratificação de Risco para Triagem – Hospital Regional Público do Marajó – Versão 
01 – 14.11.2013.
• Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de Urgência – Ministério da Saúde – Brasília 
– DF – 2009.
• Protocolo Estratificação de Risco para Triagem – Hospital Regional Sorriso-MT.

5 - Siglas e Abreviações
PAS Pressão Arterial Sistólica AVE Acidente Vascular Encefálico
PAD Pressão Arterial Diastólica TCE - Traumatismo Crânio Encefálico
FR Frequência Respiratória Sepse Sepsemia
T° Temperatura
PCR Parada Cárdio-respiratória
SATO Saturação de Oxigênio

6 - Definição:
Classificação de Risco: é um processo dinâmico de identificação dos usuários com potencial de 
gravidade ou de agravamento da queixa apresentada que necessitam de tratamento imediato. A 
prioridade da assistência é realizada por meio da estratificação de risco por cores:

Prioridade Característica Definição Cor Tempo de 
Atendimento

0 Emergência Risco imediato de perder a vida Vermelho IMEDIATO

1 Urgente Condição que pode se agravar 
sem atendimento Amarelo Até 1 hora

2 Pouco Urgente Baixo risco imediato à saúde Verde Até 2 horas

3 Não Urgente Sem risco imediato de agravo à 
saúde Azul Até 4 horas

7 - Fases do processo de Classificação de Risco (FLUXO):
► O inicio do processo: o profissional da recepção disponibiliza a ficha de atendimento através 
de formulários ou por sistema informatizado (TASY) em local próprio, localizado na entrada da 
unidade de Pronto Atendimento.
► A chamada do usuário: o enfermeiro de posse da ficha de atendimento, anuncia o nome do 
usuário utilizando os pronomes pessoais senhor e senhora e utilizar o “método 3C” (Protocolo de 
identificação). Neste momento, observa a sala de espera para observar fluxo e detectar situações 
de conflito ou urgência.
► A apresentação: é feita pelo nome e função explicando esta fase do atendimento ao usuário 
assim como seu objetivo; 
► Coleta de dados: é o questionamento sobre a queixa atual e duração, antecedentes de real 
importância, alergias e medicamentos em uso entre outras;
► Verificação dos sinais vitais: são verificadas pelo Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem a 
pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, temperatura, dor, peso e FR (de 
acordo com os sintomas referidos). 
► Solicitação de exames: de acordo com a avaliação, o Enfermeiro pode solicitar a dosagem da 
glicemia capilar antes do atendimento médico.
► Direcionamento do paciente: após a realização da avaliação, o usuário será encaminhado 
a sala de espera e aguardar o chamado para o atendimento médico de acordo com a sua 
classificação de risco e especialidade. A ficha será colocada pelo enfermeiro, no escaninho 
da porta do consultório médico, por ordem de prioridade para que o profissional possa dar 
continuidade ao atendimento. O enfermeiro deverá informar ao paciente a cor o qual o mesmo 
foi classificado.
► Registro estatístico: após o atendimento o enfermeiro deverá registrar em sistema 
informatizado específico o início do atendimento na classificação de risco e dados clínicos e 
sinais vitais, após deverá classifica-lo conforme Protocolo de Classificação de risco e encerrar 
atendimento. O tasy fornecerá todos os dados necessários para registros estatísticos. 

Nota 1 – As informações referentes à Coleta de Dados e Sinais Vitais devem ser registradas na 
Ficha de Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Nota 2 – A prioridade de atendimento será identificada na ficha do usuário com uma etiqueta da 
respectiva cor.
Nota 3 – Nenhum usuário poderá ser dispensado sem ser atendido, ou seja, sem ser acolhido, 
classificado e encaminhado.

Parágrafo único: Os Pacientes que apresentarem piora do estado clínico geral após passagem 
pela consulta de enfermagem na sala de Classificação de risco, serão reclassificados conforme 
protocolo. 

8 - Critérios de Classificação de Risco:
A avaliação é realizada com ênfase nos sinais e sintomas do paciente, determinando a classificação 
da prioridade do atendimento.

Prioridade [0] | VERMELHO (Emergência): Pacientes que necessitam de atendimento imediato, 
com risco eminente de morte, serão atendidos na sala de emergência, principais queixas ou 
situações: 
• PAS > 220mmHg ou PAD > 130 mmHg associada a sintomas;
• FR > 35 rpm ou 10 rpm;
• FC > 150 bpm ou < 40 bpm;
• T° > 40, 0C° em imunocomprometido;
• SATO²<90% sem sintomas associados
• Sinais de gravidade associados aos demais sinais apresentados no Protocolo de sepse: 
PAS<90mmHg; enchimento capilar >3seg.; cianose e rebaixamento do nível de consciência;
• PCR;
• Sinais e sintomas súbitos de: Perda ou rebaixamento nível de consciência; 
• Formigamento e/ou paralisia; Alteração de linguagem; Alteração de visão;
• Cefaleia de forte intensidade (Protocolo AVE);
• Dor torácica típica e atípica (Protocolo Dor torácica);
• Contratura muscular involuntária associada ou não a sialorreia e liberação esfincteriana;
• Politrauma;
• Glasgow <12;
• Amputações traumáticas;
• Gestantes com atividade uterina intensa procedida por expulsão de parte fetal;
• Hemorragias (sangramento nasal leve e moderado);
• Acidentes por submersão;
• Reações alérgicas graves com repercussão hemodinâmica;
• Ingesta excessiva de produtos químicos;
• Queimaduras de 2º e 3º graus;
• Acidente com animal peçonhento;
• Emergências psiquiátricas (pânico e ansiedade em crise).

Prioridade [1] | AMARELO (urgente): Pacientes que não há riscos de morte porém requer 
atendimento médico em tempo hábil. Com as situações ou queixas: 
• PAS < 80mmHg e > 180mmHg ou PAD > 110mmHg a 130mmHg e <40mmHg associada a 
sintomas;
• FR > 30rpm a 34rpm ou  < 16rpm
• FC de 120 bpm a 150bpm; < 50bpm; 
• T° > 38C° associado a outros sinais e sintomas;
• DOR 7 a 10 associado à expressão, tipo da dor e localização;
• DEXTRO >250mg/dl associado a outros parâmetros e sintomas;
• Vômitos incoercíveis;
• Vítima de abuso sexual;
• Gestantes com sangramento; 
• TCE sem perda da consciência;
• Queimaduras Menores;
• Dispneia Leve a Moderada;
• Dor Abdominal;
• Convulsão; 
• Idosos;
• Doenças infecto contagiosas (suspeitas); 
• Conjuntivite

Prioridade [2] | VERDE (pouco urgente): Pacientes que em funções dos sinais e sintomas não há 
riscos de morte, e podem ser atendidos após os critérios anteriores. Com as situações ou queixas: 
• PAS >180mmHg a 160mmHg e < 90mmHg ou PAD > 90 mmHg a 110mmHg ou < 50mmhg sem 
sintomas;
• FR de 20rpm a 30rpm associada a outros sinais e sintomas;
• FC <50 bpm > 120bpm, associados a outros sinais e sintomas;
• T° >37,8C°;
• SATO2 de 95%;
• DOR 4 a 7 associado à expressão, tipo da dor e localização;
• DEXTRO > 250mg/dl ou < 60mg/dl Sem sinais e sintomas associados;
• Náuseas, vômitos e diarreias persistentes;
• RUSH;
• Cefaleias.

Importante: Idosos acima de 60 anos, gestantes, mãe com criança de colo (2anos), pessoas com 
necessidades especiais segundo a lei 10.048/00 e que não apresentam  risco iminente de vida ou 
sequelas (prioridade 0 – Vermelha e 1 – Amarela). 

Prioridade [3] | AZUL (Não urgente): Quadro crônico sem sofrimento agudo ou caso social. Os 
Pacientes serão direcionados a Unidade de Saúde de sua referência, com encaminhamento por 
escrito ou contato telefônico prévio com garantia de acolhimento e escuta qualificada. 
• Trauma leve (sem comprometimento de articulações e mobilidade);
• Curativos (eletivos);
• Retirada de Pontos;
• Sintomas Gripais sem comprometimento de SSVV.;
• Renovação de receita ou pedido de exame;
• Avaliação de resultados de exames;
• Solicitação de Atestados médicos, conforme prerrogativa médica;
• Dermatites Crônicas (com diagnóstico definido sem comprometimento SSVV);
• Conjuntivite;
• Administração de Medicamentos;
• Realização de vacinas;
• Grupos de educação em saúde (diabético, hipertensos, gestantes).
• Retiradas de Abcessos, sem outros sintomas associados. 

9 - Referenciais Técnicos de Apoio:
9.1 - Parâmetros vitais normais por faixa etária:

Adulto Criança 1 a 8 anos Criança < 1 
ano

Neonato até 
1 mês

PAS  / mmHg 112 á 128 >70 + 2x idade em anos >70 60 a 90
TC° Até 37,5 Até 37,5 Até 37,5 Até 37,5
FR  rpm 12 a 16 20 a 34 30 a 60 30 a 60
FC   Bpm 60 a 90 60 a 160 80 a 180 80 a 200
Sat O2 > 95% > 95% > 95% > 95%
Glicemia mg/dl 60 a 110 60 a 110 60 a 110 60 a 110

9.2 - Escala de dor
O usuário deve ser informado sobre a necessidade de classificar sua dor em notas que variam 
de 0 a 10, de acordo com a intensidade de sensação. Nota zero corresponde à ausência de dor, 
enquanto nota 10 corresponde a maior intensidade imaginável.
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Escala de Wong-Baker

Avaliação da dor aguda
Iniciar a avaliação da dor questionando sua intensidade, localização especificando onde, como e 
quando iniciou evolução temporal tipo e duração da dor.
Exame físico: pode ser avaliado expressão facial, cor, contração muscular e identificar o local 
da dor. Para mensuração e reavaliação da Dor utilize as Escalas padronizadas no documento 
Protocolo de Gerenciamento da Dor.

Características: DOR AGUDA
Súbita

DOR CRONICA
Persistente

Duração   Curta: minutos ate 1 mês           Longa: mais  1 mês ate anos
Intensidade Leve a intensa Leve a intensa 
Resposta Fácil controle Difícil controle
Função biológica Alerta e proteção Ausente
Diagnostico  Fácil Difícil
Localização Difícil
Avaliação Difícil

9.3 - Escala de Coma de Glasgow

10 - Resultados Esperados 
- Diminuição do risco de mortes evitáveis;
- Extinção da triagem por porteiro ou funcionário não qualificado;
- Priorização de acordo com critérios clínicos e não por ordem de chegada;
- Redução do tempo de espera;
- Diminuição da ansiedade e aumento da satisfação dos profissionais e pacientes, com melhoria 
das relações interpessoais e padronização de dados para planejamento das ações. 

1. BUNDLES CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PEDIÁTRICA

Anafilaxia
Reação/Alergica

Vermelho:  Convulsão. Obstrução respiratória alta, edema glote, dispneia, sensação de 
sufocamento, disfonia, rouquidão ou estridor. Tosse, dispneia e sibilância. Sintomas as-
sociados à histórico de asma. Angioedema grave em face e laringe. Disfagia seguido de 
emese. Tempo: reação em < 30 Minutos. 

Amarelo: paladar metálico, calor, formigamento de extremidades, ansiedade, coriza, con-
gestão nasal, prurido ocular, edema periorbitário leve, coceira no palato, em região cutânea 
aparecimento de:  calor, rubor e prurido. Tempo: reação em < 01 Hora.

Verde: Rinite, conjuntivite, Prurido, edema leve em MMSSII, sinais vitais estáveis, sinais 
cutâneo em curso > de 04 horas após o contato. 

Azul: Prurido, edema leve, picada de inseto sem comprometimento do membro,
SSVV normais, afebril, sinais flogisticos leve. Tempo: > 12 horas de contato. 
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Dor Abdominal

Vermelho: Dor abdominal aguda e intensa, febre (T38,5°C), sinais de apendicite aguda, 
obstrução intestinal com vômitos, gravidez ectópica, trauma abdominal com distensão difu-
sa e dor intensa. Dor aguda acompanhada de vômitos biliosos ou fecalóides. Melena. SSVV 
alterados.  Escala da dor: 8 -10. Escala da dor NIPS: > 4.

Amarelo: Distensão abdominal, dor abdominal moderada, constipação intestinal há > 
3dias, infecção coto umbilical, cólica em lactente, choro intenso, gemente, sinais de dor 
abdominal com vômitos, cólica renal, SSVV alterados. Febre (T37,8°C).   Escala da dor: 
4 – 7. Escala da dor NIPS: > 4.

Verde: Cólica lactente, dor abdominal leve, Sinais e sintomas de ITU, SSVV estáveis, pa-
rasitoses intestinais com sintomas de diarreia, náuseas, cólica, inapetência, perda de peso, 
distensão abdominal, manchas no corpo e ranger de dentes, higiene precária. Escala da 
dor: 1 – 3. Escala da dor NIPS: < 4.

Azul: Dor abdominal leve ou subjetiva há 24hs e ausência de dor à palpação, paciente em 
tratamento < 48horas, diarreia de 3 episódios/24hs, uso de antibioticoterapia, intolerância a 
lactose, SSVV estáveis. Escala da dor: 0 - 1. Escala da dor NIPS: < 4.

Vômitos

Vermelho:  Vomitos precoces com bile ou fecalóide,vômitos em jato, hematêmese, desi-
dratação grave ( perfusão > 5 seg.| fontanela muito deprimida | alteração nível de cons-
ciência | pulso impalpável | mucosa muito seca), sinais de choque hipovolêmico. Parâ-
metros alterados: > 5 Episódios/ 24horas | Febre 39,0°C | Duração > 3 dias de vômitos. 
Diurese ausente. 
Amarelo:  Vômitos persistentes associado à dor abdominal e diarréia, Desidratação 
moderada (perfusão 3-5 seg.| pulso fino | fontanela deprimida| mucosa seca), irritado e 
sedento, olhos fundos. Parâmetros alterados:  > 2 - 4 episódios/24horas, Febre 38.5°C, 
Duração > 02 dias de vômitos. Diurese diminuída. 

Verde:  vômitos intermitentes e/ou esporádicos, hidratado, ausência de dor abdominal 
e diarreia, Prostrado, inapetência. Parâmetros alterados:  01 vomito/24 horas, Temp. 
37.1°C, duração 01 dia de vômitos. Diurese presente.

Azul: refluxo gastresofágico, hidratado, vômitos esporádicos pós-prandial, ausência de 
suco biliar, vômitos pós reflexo de tosse. Parâmetros: Perfusão <2seg.| pulso normal, pele 
normal). Diurese presente.

Diarreia

Vermelho:  Desidratação grave, sinais de choque hipovolêmico, sangue nas fezes, 
convulsão, rebaixamento do nível de consciência, distensão abdominal, perda de peso 
de 1-2 dias, dor abdominal, sinais de infecção. Parâmetros: > 6 dias de diarreia, > 
6 episódeos em 24/horas, Febre T39°C. | * desidratação grave ( perfusão > 5 seg.| 
fontanela muito deprimida | alteração nível de consciência | pulso impalpável | mucosa 
muito seca)

Amarelo: Rotavirus (febre variável+ vômitos sintomas de 24 à 72 horas), diarreia aquo-
sa mucosanguinolenta, dor abdominal moderada. Parâmetros: > 5dias de diarreia, >4 
episódios em 24 horas, Febre T38.0 °C. | Desidratação moderada (perfusão 3-5 seg.| 
pulso fino | fontanela deprimida | mucosa seca), Prostrado, palidez cutânea, choroso. 

Verde: Diarreia 1-4 dias, 1-3 episódios em 24 horas, ausência de dor abdominal, abdo-
me pouco distendido, hidratado, ausência de vômito, afebril.

Azul: Alteração da dieta, Alergia alimentares, intolerância a Lactose. Hidratado, ativo, 
SSVV normais, ausência de dor e distensão abdominal. 

Problemas Respira-
tórios 

Sibilância Recorrente: 
Asma

Vermelho:  Dispneia grave, aperto no peito, chiado e tosse diariamente, cansaço, Pros-
trado, sonolento/agitado, tiragem intercostal, batimentos de aletas nasais, hiperinsufla-
ção, ausculta sons diminuídos,cianose e palidez, SAT. < 90%.

Amarelo: Dispneia moderada, aperto no peito, chiado e tosse 2 vezes /semana, prostra-
do, cansaço, palidez, uso de musculatura acessória (tiragem intercostal, tiragem supra 
clavicular, uso de esternocleidomastóideo, tórax insuflado. Ausculta com sibilos inspira-
tórios e expiratório. SAT. 90-95%. 

Verde: Dispneia ausente ou leve, ativo, corado, nenhuma tiragem ou só a leve, sibilos 
expiratório, SAT. >95%. Sintomas 1 vez /semana. 

Azul: Crises leves 2 vezes ao mês, eupneico, sintomas leves ocasionais, faz uso de 
broncodilatador.
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Insuficiência Respi-
ratória

Vermelho: Aspiração de corpo estranho, crise asmática, bronquiolite, pneumonia, afo-
gamento, refluxo gastroesofagico com broncoaspiração,  anafilaxia, queimaduras e 
traumas. Sintomas: Taquipneia, taquicardia, cianose central, retrações, gemido expira-
tório, batimento das aletas nasais, ausculta com sibilos, creptações, estertores, pelidez, 
irritabilidade. Parametros sinais vitais: > FR 60 mrp(qualquer idade). Glasgow < 8. SAT 
<90%. 
Amarelo: Crise asmática moderada, sinais iniciais da anafilaxia, uso de musculatu-
ra e tiragem, desidratação grave, distensão abdominal, taquipneia, dispneia, cianose 
periférica, pneumonia (febre, expansibilidade diminuída, MV diminuídos, creptações, 
respiração soprosa, tosse), prostração. 
Taquipneia: Até 2 meses de idade>60mrp | De 02 a 12 meses >50mrp | De 01 a 05 
anos > 40mrp | Acima de 05 anos >20 mrp. SAT<92%. 
Obs: A Febre aumenta os movimentos respiratórios em até 10mrp a (cada grau celsius 
de febre).
Verde:  Tosse produtiva, afebril, dispneia leve, pele coloração normal, congestão nasal, 
coriza, infecção das vias aéreas superiores.

Azul:  Resfriado comum, sinais vitais normais, eupneico. 

TCE

Vermelho:  Glasgow: Grave ECG <8, Alteração neurológica, coma, insuficiência respi-
ratória, apnéia, pupilas anisocóricas, convulsões, bradipneia, bradicardia e hipertensão 
arterial. Fraturas de crânio. Decorticação e descerebração, otorragia, rinarragia.
Amarelo: Glasgow: Moderado ECG entre 09-12; Acidente automóvel ou bicicleta, 
queda de escada, maus tratos, vômitos mais de 06 episódios/hora ou 05 episódios 
pós trauma, convulsão, letárgico, perda da consciência maior que 01 minuto, sinais de 
fratura aguda de crânio, alteração do nível de consciência, irritabilidade, abaulamento 
da fontanela, observar pupilas. Risco de lesão 20%. Escala da dor NIPS: > 4.

Verde:  Glasgow: Leve ECG 12-15. Trauma não-presenciado, 3-4 episódios de vô-
mitos pós trauma, perda da consciência menor de 1 minuto, irritabilidade, sonolento, 
trauma + 24horas da história, hematoma subgaleal leve em crânio, pupilas isocóricas.  
Queda de mais de 1 metro. Risco de lesão 1%. Escala da dor NIPS: > 4.

Azul: Glasgow: 15 Normal. Ausência de vômitos, ausência de perda de consciência, 
bom estado geral, sem hematomas subgaleal, ausência de convulsão.  Risco de lesão: 
0,02%. Queda menor de 1metro de altura. Escala da dor NIPS: <4.

Doenças Exantemá-
ticas

Vermelho: Exantema com complicações de febre T39°C a 40°C, sinais e sintomas de 
meningite, pneumonia, alterações urinária (oliguria, anuria, cor), alterações neurológi-
cas, convulsões. Extensão do exantema: 80 a 100%. 

Amarelo: Exantema com complicações de febre <T39°C, diarreia, gengivoestomatite, 
pós ictal, criança chorosa e irritada, cefaleia, mialgia, artralgia, dor de garganta, odinofa-
gia, adenomegalia cervical. Extensão do exantema: 40 a 80%. 

Verde: Exantema em 40% do corpo ou tem membros isolados, sem comprometimento 
funcional do membro, febre baixa, hiperemia e edema local, bolhas.

Azul:  manchas avermelhadas, ausência de bolhas, ausência de febre. Extensão do 
exantema: Esparsos e em pouca quantidade, 10% a 40% do corpo. 

Envenenamentos e
Intoxicação Aguda

Vermelho: Convulsões, hipotensão, hipertensão, arritmias, taquicardia, bradicardia, sia-
lorréia execessiva, taquipneia, sibilância, respiração deprimida, edema pulmonar, miose 
e midríase, coma, delírio e psicose,  hipertonia, rigidez muscular, opstótono, cianose não 
responsiva ao O². Tempo de exposição ao agente: imediato.

Amarelo: vômitos, bolhas na pele, febre, purpuras, sudorese, desorientação, distúrbio 
do equilíbrio, hematêmese, pós-ictal, tremores musculares, sialorréia, SSVV alterados, 
sibilância, dor, ardência e hiperemia ocular. Tempo de exposição ao agente: < 6 horas

Verde:  Diarreia, eupneico, pele seca, bolhas, icterícia, vermelhidão e manchas na 
pele, icterícia, taquicardia, vomito, dor, mucosas secas, lacrimejamento e hiperemia nos 
olhos. Tempo de exposição ao agente: > 6horas. 

Azul: suspeita de intoxicação sem alterações do quadro clinico. Vômitos esporádicos. 
Diarreia leve. Manchas na pele.  Tempo de exposição ao agente: > 08horas até dias 
em alguns casos específicos. 
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Crises convulsivas

Vermelho: Crise de ausência associada a piscamentos, choque rápidos nas pernas e, 
braços e orofaringe. Rigidez muscular generalizada. Convulsões tonico-clonicas com 
sintomas de rigidez muscular, gritos forçados, mordedura da língua, seguidos de movi-
mentos ritmicos e liberação de esfíncteres.

Amarelo: pós-ictal com presença de febre, crises focais sem alteração da consciência e/
ou responsividade, pós TCE moderado (criança com Risco), tremores e hiperexcitabilida-
de do recém-nascido. Desvio tônico do olhar. Spamus Nutans. Nistagmo.

Verde: Não aplica.

Azul: Não aplica. 

Dor de garganta

Vermelho:  tonsilite aguda associado à abcesso peitonsilar, mastoidite, abcesso retrofa-
ríngeo, linfadenite supurativa cervical. Febre alta persistente.Prostrada, gemente e cho-
rosa.   Escala da dor: 8 -10. Escala da dor NIPS: > 4.

Amarelo: Odinofagia com início súbito, febre, cefaleia, vômitos, dor abdominal.
Mucosa apresenta: hiperemia, hipertrofia e exsudato purulento em tonsilas, adenopatia 
cervical anterior dolorosa, petéquias em palato. Criança prostrada e chorosa. Escala da 
dor: 4 – 7. Escala da dor NIPS: > 4.

Verde: disfagia, ausência de febre, resfriados associados à dor, hiperemia local, ausên-
cia de placas com exsudato. Criança ativa. Escala da dor: 1-3. Escala da dor NIPS: < 4.

Azul: hiperemia local, afebril, Criança ativa. Escala da dor: 0-1. Escala da dor NIPS: < 4.

Ferimentos e
Escoriações

Vermelho: Ferimentos com evisceração de órgãos, ferimentos com sangramento não 
compressível associado à alteração do nível de consciência, amputações total ou parcial 
de partes do corpo, ferimento ocular com produtos químicos abrasivos, esmagamento de 
partes moles. Escala da dor NIPS: > 4.

Amarelo: Acidente com perfuro cortante com material biológico, ferimento de sangra-
mento compressível, ferimento ocular com corpo estranho. Escala da dor NIPS: > 4.

Verde: Escoriações em várias partes do corpo após trauma, ausência de ferimentos 
profundos. Escala da dor NIPS: > 4.

Azul: Escoriações em um membro até 06 horas do trauma. Escala da dor NIPS: < 4.

Queimaduras

Vermelho: Queinaduras de 2º e 3° grau, dor intensa, choque hipovolêmico, oliguria, hi-
potensão, queimaduras de vias aéreas superiores, queimaduras de cavidade oral, quei-
madura com produtos químicos, queimaduras por choque elétrico, apresenta 2º Grau 
– (bolhas, hiperemia intensa, edema, dor) e 
3° Grau- (comprometimento da derme e subcutâneo, tecido aspecto embranquecido), 
outros sintomas de complicações como queimaduras em face com edema, rouquidão, 
roncos, sibilos, tosse irritativa, dispneia. Tempo de queimadura:  imediato. Extensão: > 
10% SCQ.  Escala da dor: 8 -10. Escala da dor NIPS: > 4.

Amarelo: Queimadura de 1° e 2°grau – (dor intensa, bolhas, hiperemia e edema) em 
pequena extensão fora de áreas críticas (mãos, pés, faces, genitálias e articulações). Fe-
bre. Tempo de queimadura: <01 hora. Extensão: 1% por membro comprometido. Escala 
da dor: 4 – 7. Escala da dor NIPS: > 4.  

Verde: Queimadura de 1°grau – queimadura solar e  hiperemia local, dor, edema leve. 
Febrícula. Tempo de queimadura: >06 horas. Extensão: 2%. Escala da dor: 1-3. Escala 
da dor NIPS: > 4.

Azul: Queimadura de 1°grau – queimadura solar leve. Irritabilidade, ardência, pele de-
sidratada, afebril. Tempo de queimadura: >12horas. Extensão: 1%. Escala da dor: 0-1. 
Escala da dor NIPS: < 4.
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Mordida de Cachorro

Vermelho: Mordedura de cachorro de rua com sinais de raiva, laceração grave da pele, 
feridas penetrantes e pronfudas, lesões graves com esmagamento das áreas, múltiplas 
mordidas pelo corpo, lesões com comprometimento de vasos sanguíneos, mordidas em 
face e genitálias. Escala da dor: 8 -10. Escala da dor NIPS: > 4.

 

Amarelo: mordidas que necessitam de sutura, mordidas com mais de 12 horas, dentro 
das primeiras 24 horas ( febre, edema, dor, sinais flogisticos, secreção purulenta, abcesso 
e necrose), ausência de vacinação do cachorro e do paciente. Dor moderada. Escala da 
dor: 4 – 7. Escala da dor NIPS: > 4.

Verde: mordidas superficiais, ausência de febre, dor leve,  edema local, hiperemia, arra-
nhões. Cachorro desconhecido. Escala da dor: 1-3. Escala da dor NIPS: < 4.

Azul: Mordida superficiais, hematoma, arranhões. Cachorro conhecido e vacinado.  Es-
cala da dor: 0-1. Escala da dor NIPS: < 4.

Acidentes com ani-
mais peçonhentos

Vermelho: dor local e edema discreto, ptose palpebral, alteração de pupila, dor muscular, 
urina escura,dispneia intensa, parestesia, emese, disfagia, edema agudo de pulmão, agi-
tação tremores e confusão mental, arritimias. Escala da dor NIPS: > 4.

Amarelo: dor local intensa, vômitos, vermelhidão, visão turva, oligúria, sudorese discreta 
agitação. Escala da dor NIPS: > 4.

Verde:  Dor leve no local da picada, agitada, prurido no local da picada. 

Azul: Acidente com animal peçonhento sem dor no local, vermelhidão local, SSVV está-
veis, desconhece o agente agressor.

Sinais Vitais Alte-
rados

Vermelho: 
Recém Nascido 0-3meses: FC < 60 e > 220 bat/min. | FR < 20 e > 60rpm | PAS < 60 
mmhg.|  T40°C. | SATO² 80 - 89%. 
03meses à 02 anos: FC < 60 e > 180 bat/min | FR < 20 > 60rpm | PAS < 70 mmhg | T 
40 °C | SATO² 80- 89%. 
02 anos à 10 anos: FC < 60 e > 180 bat/min. | FR < 10 e  > 50rpm | PAS < 70 mmhg 
+(idade em anos 2x) | T 40 °C | SATO² 80- 88%. 
Acima de 10 anos: PAS < 90. 
Amarelo: >T°38°C | FR. > 50 rpm crianças de >1 ano | SATO² 88 - 92%, FC 70 à 160bat/
min|                                                
Verde: T36° à 37,8 | FR >40rpm | SATO² 92 % - 95%| FC normal para idade. 

Azul: Sinais Vitais normais. SATO² 95-99%. 

Doenças infectocon-
tagiosas

Vermelho: 

Meningites – febre alta, prostração, irritabilidade,  alteração do estado de consciência, 
petéquias, sonolência, inapetência, vômitos, crises convulsivas, (rigidez de nuca, sinais 
de kerning, brudzinski positivos), abaulamento de fontanelas, (cefaleia> de 2 anos de 
idade, vômitos em jato). Assimetria das pupilas e fotofobia. 

Varicela: confusão mental, dispneia, lesões na região dos olhos, infecção pele. 

Amarelo: 
Suspeita de meningites: vômitos, sonolência, cefaleia, febre. Ausência de petéquias, 
irritabilidade. 
Varicela: Cefaléia, febre, erupções cutâneas, vomito, sensibilidade há luz, fadiga, prurido 
intenso, irritabilidade. Período de transmissão: < 6 dias depois do aparecimento dos 
sintomas. (isolamento). 

Verde: Varicela: Acima de 6 dias do aparecimento dos sintomas, prurido, erupção cutâ-
nea em fase de crostas após 6 dias. Sem sinais de complicações. 

Azul: Varicela: Crostas de difícil cicatrização, fadiga. 
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Situações Especiais

Vermelho: Violência sexual com ou sem contato (hemorragias e dor na genital e 
anal), Violência com queimaduras tipo marcas: prato quente, cigarros, ferro de pas-
sar, lâmpadas, faca, imersão em agua quente, garfos.
Orientação: Comunicar imediatamento Serviço Social até 00:00horas. Após comuni-
car diretamente o conselho tutelar. 

Amarelo: violência por objetos tipo trauma: fivela de cinto, cinto, frigideiras, fio en-
rolado, varas e chicotes, mata moscas, cabide, tábua, mãos de dedos, mordidas, 
escova de cabelos, contenção em MMSS e II. Evasão de crianças com riscos de 
complicações. 
Orientações: Comunicar imediatamente Serviço social até 00:00horas. Após comu-
nicar diretamente o conselho tutelar. 

Verde: comportamento estranho, pediculose, miíse, falta de higiene (sujidades e as-
saduras), escabiose, genitores agressivos com a criança. Negligências com doenças 
e vacinas, menores acompanhados por terceiros. Evasão de crianças sem riscos. 
Orientações: Comunicar o serviço social o mais breve possível ou confeccionar co-
municação interna. 

Azul: bullying em escolas, negligência em uso de dispositivos de segurança em aci-
dentes de transito. Crianças em situação de risco. 
Orientações: Comunicar o conselho tutelar e comunicação interna para Serviço so-
cial. 

Otites

Vermelho: Dor intensa no ouvido associado à sinais meníngeos, hiperemia na mas-
toide, otorréia, vertigem. Escala da dor: 8 -10. Escala da dor NIPS: > 4. 

Amarelo: Congestão nasal, otalgia, perda auditiva, irritabilidade, apatia, febre, 
inapetência, cefaleia e vômitos, otorréia, corpo estranho no ouvido associado à ou-
tros sintomas. Escala da dor: 4-7. Escala da dor NIPS: > 4. 

Verde: Corpo estranho no ouvido, otorréia, perda auditiva, congestão nasal.  Escala 
da dor: 1-3. Escala da dor NIPS: < 4.  

Azul: Impactação de cerume no ouvido, obstrução do ouvido, ausência de dor. Escala 
da dor: 0-1. Escala da dor de NIPS: < 4. 

Elaborado por: Verificado por: Aprovado por: Data aprovação: Próxima revisão:

Roberson F. Oliveira – Gerente 
de Enfermagem

Núcleo de Segurança do Pacien-
te e Qualidade - NSPQ

Drª Sandra Helena Zattar – Dire-
toria Técnica

Juliano Pizetta Steurer – Diretor 
Executivo

05/01/2017 24/10/2019

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CMS – Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 
dois mil e dezessete, às dezenove horas, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 
445 – Centro. Realizou-se a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. 
Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Everson Milleo, Elaine Cristina 
Antunes Rinaldi, Inês CHUY Lopes, Fábia Cristine Rocha, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Maria Alina 
Lurdes Oliveira, Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi,Jiovany do 
Rocio Kissilevicz, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Inez Rosemari Safraide, Jefferson Leandro 
Gomes Palhão, Candido José Colesel, Sueli Terezinha Mensen, Ana Maria Bourguignon de Lima, 
Leandro dos Santos Dias.  Presentes Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, 
Bruno Cavasotti Almeida, Lucélia Ana Kubaski, Ana Caetano Pinto, Andrea Marques Ribeiro O Pre-
sidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, 
cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Eleição da Mesa Diretora do CMS. O Presi-
dente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que a única pauta é a eleição para a Mesa Diretora 
do ano de 2017. Chama a Comissão para iniciar o processo eleitoral. Composição da Comissão 
Eleitoral: Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Sueli Terezinha Mensen, Leandro dos Santos Dias: A 
conselheira Elaine Cristina Antunes Rinaldi fala que foi respeitado a resolução 02/2017, conforme 
acordado na reunião do dia 14 de fevereiro de 2017. Fala que as inscrições foram recebidas até 
as 18h00min de hoje (21/02/2017), até o presente momento não teve nenhuma ressalva referente 
ao horário ou qualquer coisa referente à inscrição. Fala que para presidente tem um candidato, 
José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, representante do segmento dos usuários, da entidade do 
Sindicato dos Empregados no Comércio de Ponta Grossa. Para vice presidente tem uma candida-
ta, Jiovany do Rocio Kissilevicz, representante do segmento dos usuários, da entidade Central de 
Movimentos Populares. Fala que para 1º Secretário tem dois candidatos Jefferson Leandro Gomes 
Palhão, representante do segmento dos usuários, da entidade do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta Grossa e Região, e Maria Alina 
Lurdes Oliveira, representante do segmento dos trabalhadores, da entidade do Conselho Regional 
de Enfermagem do Paraná. (COREN). O candidato para a vaga de 1º Secretário o conselheiro 
Jefferson Gomes Palhão fala que declina da vaga. A relatora da comissão eleitoral: Elaine Cristina 
Antunes Rinaldi fala que para 2º Secretario tem um candidato Diego Osmar Rodrigues, represen-
tante do segmento do gestor, da Secretaria Municipal de Saúde. A relatora da comissão eleitoral: 
Elaine Cristina Antunes Rinaldi fala que os quatro cargos para a Mesa Diretora do conselho foram 
eleitos por aclamação. Pede para os quatro candidatos que se dispuseram aos cargos que fi-
zessem um breve pronunciamento. O presidente eleito José Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala 
que essa é a segunda gestão na Mesa direto como presidente, solicita a cooperação de todos os 
conselheiros, porque quem dirige o Conselho são os senhores, a mesa é apenas a parte adminis-
trativa. Vamos pensar nos nossos usuários (se refere à população) é neles que temos que pensar 
de fato. A vice presidente eleita Jiovany do Rocio Kissilevicz fala que já fez parte da Mesa Diretora 
em anos anteriores e já foi presidente do CMS e agora é vice presidente do CMS, diz que faz uso 
das palavras do senhor Timoteo e reforça a importância da participação de todos os conselheiros. 
A 1ª Secretária eleita Maria Alina Lurdes Oliveira fala que não é a primeira vez que participa do 
Conselho, que participava quando era acadêmica de enfermagem há quatro anos atrás e diz que 
o CMS é apaixonante porque ela tenta ficar fora, mas sempre acaba voltando; fala ainda que foi 
na Conferencia Estadual, “disse que daqui a quatro anos não iria estar aqui”, olha estou aqui de 
volta, diz que o CMS é um coisa apaixonante que construímos o CMS juntos, cada um com a sua 
parcela de conhecimento vai agregando, é como todos os colegas já disseram a mesa não faz 
nada sozinho, temos que trabalhar e construir juntos. O 2º Secretário eleito Diego Osmar Rodri-
gues fala que é um momento importante para todos do CMS; a Mesa Diretora tem sim uma função 
importante dentro do CMS, e todos são vitoriosos acredita que ele enquanto gestor, é enfermeiro, 
funcionário efetivo da SMS; acredita no trabalho e que o SUS possa ser cada vez mais eficiente 
e resolutivo, fala da importância da gestão hoje estar fazendo parte da Mesa Diretora, estamos 
cumprindo com o Regimento do CMS, que diz que a mesa tem que ser preferencialmente paritária. 
Fala que está a disposição de todos enquanto representante da SMS. A relatora da comissão 
eleitoral: Elaine Cristina Antunes Rinaldi fala que declara para fins de direito, empossados como 
presidente: José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, vice-presidente: Jiovany do Rocio Kissilevicz, 
1ª Secretária: Maria Alina Lurdes Oliveira, e 2º secretário: Diego Osmar Rodrigues.  Encerada a 
reunião 19hs e 08 min.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS – Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 
dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – 
Centro. Realizou-se a segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Presentes os 
conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Everson Milleo, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, 
Inês Chuy Lopes, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Cláudia Cristina Saveli, Maria Alina Lurdes Oliveira, 
Felipe Simão Pontes, Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Jiovany do Rocio Kissi-
levicz, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho, Inez Rosemari Safraide, Jefferson Leandro Gomes 
Palhão, Candido José Colesel, Sueli Terezinha Mensen, Ana Maria Bourguignon de Lima, Leandro 
dos Santos Dias.  Presentes Conselheiros Suplentes: Bruno Cavasotti Almeida e  Andrea Mar-
ques Ribeiro. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assume os trabalhos e procede a 
abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 
1ª. Ata da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 3. Informes Gerais: 
4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação da Proposta de calendário para as reuniões ordinárias 
do CMS.. 4.2. Apreciação da Proposta da resolução nº 001\2017 da Eleição. Aprovação da 
1ª. Ata da reunião Ordinária. Aprovada a 1ª Ata sem ressalvas. . 2.1. Relato das Comissões. A 
relatora Elaine Cristina Antunes Rinaldi da Comissão da Eleição, fala que a comissão solicitou para 
realizar em reunião extraordinária na data de 21 de fevereiro por isso pedimos este chamamento 
para ir ao encontro com o Regimento Interno do CMS para aprovação da reunião extraordinária; 
fala que a outra alteração que fizeram foi estipular data anterior da reunião para que todos possam 
ter oportunidade até as dezesseis horas do dia da reunião. Fala ainda que  foi mantido para o 
cargo de presidente tem que ter no mínimo um ano como conselheiro; diz que se o representante 
da entidade não teve presença nas reuniões, não pode ser candidato e nem tem direito a voto; isto 
está previsto no art. 7º do Regimento Interno do CMS. 3. Informes Gerais: O conselheiro Lean-
dro Machado Soares fala que teve conhecimento pela imprensa da reunião do Plano Pluri Anual 
(PPA) de 2017 da SMS, o CMS não teve conhecimento que iria ter esta reunião e infelizmente 
não teve a presença do CMS; a presença do Conselho novamente foi negligenciada. Diz que fica 
um adendo para a próxima gestão que assumir o Conselho para ter está parceria, ter um dialogo 
com a SMS, porque uma discussão tão importante como essa e o Conselho não esteve presente; 
tinha representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),da Secretaria Municipal de Saúde, 
do Conselho Municipal de Políticas Publicas sobre Drogas de Ponta Grosa (COMAD-PG) e do 
Conselho ninguém participou. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues fala que para esclarecer a 
fala do conselheiro Leandro diz que trouxe o convite para que o Conselho esteja presente no dia 
16 de fevereiro, as 08h30min., na sede da OAB, onde vai ter a oficina de planejamento para as 
metas do Plano Pluri Anual(PPA) de 2017. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação da Proposta de 
calendário para as reuniões ordinárias do CMS.. O presidente fala que a proposta de calendário 
vai deixar para a próxima Mesa Diretora. 4.2. Apreciação da Proposta da resolução nº 001\2017 
da Eleição. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão Lê o art. 7º do Regimento Interno do 
CMS; O Conselho Municipal de Ponta Grossa será coordenado por uma Mesa Diretora, eleita 
entre seus membros, composta de: Presidente, Vice - presidente, 1º secretário, 2º secretário, 
de forma a contemplar preferencialmente todos os segmentos representados no Conselho, 
a menos que não exista interesse dos membros de cada segmento de participar de todas as 
chapas, grupos ou individualmente para a eleição. § 1º- O mandato dos membros da Mesa 
Diretora será de 1 (um) ano, podendo ser reconduzida nos termos do parágrafo 1º do Artigo 4º; 
§ 2º- O processo eleitoral será instituído através de regulamento próprio, elaborado por uma co-
missão eleitoral especifica e convocada com no mínimo 30 (trinta dias) de antecedência para este 
fim e aprovado em plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa; § 3º - Em caso de 
vacância do cargo de Presidente, o Vice-Presidente assume, e será eleito novo Vice-Presidente, 
em reunião plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa; em caso de vacância do 
cargo de 1º secretário, o 2º secretário assume e será eleito novo 2º secretário, em reunião plenária 
do Conselho, em caso de vacância do Vice-Presidente e/ou 2º secretário a escolha do(s) novo(s) 
membros da Mesa Diretora se dará em reunião plenária do Conselho Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que no Regimento Interno do 
CMS não fala que tem que ter um ano continuo. O conselheiro Paulo saincler Heusi fala que foi 
colocado isso com o mínimo de um ano não pensando na continuidade da pessoa; diz que é só 
para evitar que na troca de conselheiro que sempre acontece nos finais de ano; é para evitar que 
esses candidatos novos sejam presidente. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão coloca 
em votação para colocar na resolução que o cargo de presidente o conselheiro tem que ter 1 ano 
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continuo. Aprovado para incluir a palavra “continuo”, na resolução da eleição por dezessete (17) 
votos favoráveis e três (3) votos contrários. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão coloca 
para aprovação a resolução nº 001\2017 da Eleição. Aprovado por unanimidade vinte (20) votos 
favoráveis. Encerrada às 19hs e 12 min.

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
PRAÇA DE ATENDIMENTO

______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Relatório de Atividades do Conselho de 10 de fevereiro a 10 de março de 2017

Ofícios Recebidos até 10 de março de 2017

Data Nº do Processo ou 
Ofício Assunto Resposta 

13/2/2017

Ofício 105/2017 - Pro-
cesso380293 - SMS 
(Controladoria Geral 

do Município)

A Controladoria Geral do Município deve apresen-
tar juntamente com a Prestação de Contas anual 
do Município, o Relatório do Controle Interno, 
informando a situação de Planos e Políticas de 
Governo e Adequação da LOA ao PPA e á LDO 
de cada Órgão da Administração, direta e indireta, 
solicitamos que nos informe até o dia 14/o2/2017, 
como segue, as informações referente ao CMS: 
* Ato de nomeação dos membros (indicar Núme-
ro). * Composição (número de membros(indicar 
número. 8 Funcionamento (regularidade nas 
reuniões. * Qualidade das informações prestadas 
pela Administração. * Parecer do Conselho sobre 
as contas de 2016.

Respondido dia 14/02/2017 
-  com as informações 

solicitadas e em anexos as 
documentações. 

15/2/2017 Oficio nº 002/2017 - 
SINDSERV

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Ponta Grossa, por seu Presidente adiante 
assinado, vem respeitosamente á presença de Vª 
Senhoria, justificar a ausência da representante 
sindical Fábia Cristine Rocha, junto ao CMS na 
última reunião, devido estar de atestado médico 
desde 08 de fevereiro de 2017 num período de 
30 dias. 

Informativo

16/2/2017 Oficio nº 04/2017 
- ABO

A Associação Brasileira de Odontologia-Regional 
Ponta Grossa tem a satisfação de comunicar-lhe 
a composição da nova Diretoria Executiva e Con-
selho Fiscal para o biênio 2017-2018, empossada 
em 12 de dezembro de 2017.

Informativo

21/02/201 Processo nº 2940240 

Segue as informações complementares, repas-
sadas pelos setores competentes. Saúde Escolar 
pag, 10, Epidemiologia, Saúde Mental, Odontolo-
gia pag. 13 e controle de avaliação pag. 11 e 12.  

Resposta do Oficio nº 
134/2016/CMS.

21/02/201 Processo nº 
2940240/2017 - 

Resposta do oficio nº 134/2016 (Processo nº 
2940240/2017), referente às Metas dos Relató-
rios Quadrimestrais 

Segue informações com-
plementares, repassadas 

pelos setores competentes. 
Saúde Escolar pag. 10, 
Epidemiologia, Saúde 

Mental, Odontologia pag. 13 
e Controle e Avaliação pag. 

11 e 12.

22/02/201

Processo nº 
520560/2017 - 

Escola Profissional 
Pia Martina Instituto 

João XXIII

Na qualidade de Representante Legal da Esco-
la Profissional Pia Martina Instituo João XXIII.  A 
presente solicitação de inscrição está relacionada 
a necessidade de atender aos pré-requisitos junto 
á Secretaria de Saúde/Departamento de Odonto-
logia para renovação do Convênio para a manu-
tenção do profissional cirurgião dentista a prestar 
os seus serviços nesta entidade, bem como, a 
cessão de todo material utilizado.

Resposta

2/3/2017 Oficio 4 - DIRO3RS

Representantes do seguimento Gestor Estadual 
no CMS, a partir do corrente mês serão: Titular: 
Jefferson Magno Pereira, Suplente: Isaias Can-
toia Luiz e Titular: Fernanda Gomes da Silva.

Informativo

6/3/2017
Oficio 020/2017 
- Processo nº 
650257/2017

Venho por meio deste, encaminhar a pactuação 
do SISPACTO 2017, finalizada junto a 3ª Regional 
de Saúde, solicito pauta para aprovação na 
próxima reunião ordinária do CMS. 

Resposta

7/3/2017 Oficio nº 022/2017 
- SMS

Venho por meio deste, encaminhar a Programa-
ção Anual de Saúde 2017 desta Secretaria, para 
apresentação, analise e aprovação em reunião 
ordinária do CMS.

Resposta

7/3/2017 Oficio nº 023/2017 
- SMS

Venho por meio deste, solicitar pauta para a 
próxima reunião ordinária deste Conselho, com 
a pauta: apresentação e posterior aprovação do 
Relatório Anual de Gestão - RAG 2016.

Resposta

7/3/2017 Oficio CAF nº 
032/2017 - SMS

Solicito pauta na reunião do dia 14/03/2017 para 
apreciação da proposta de encerramento do 
Convênio da Farmácia Popular do Brasil com o 
Município de Ponta Grossa. Apresentação - Coor-
denação de assistência Farmacêutica: Maria Apa-
recida da Costa Silva.

inserida na pauta da reunião 
do dia 14/03/2017.

8/3/2017

Oficio 005/2017 
- Processo n º 

610099/2017 - Rede 
Feminina de Comba-

te ao Câncer

A Rede Feminina de Combate ao Câncer, Re-
gional de Ponta Grossa, uma Instituição sem fins 
lucrativos, dirigida por voluntarias. Solicitar a re-
novação da inscrição no CMS.

Resposta

Ofícios Recebidos até 10 de março de 2017

Data Nº do Processo ou 
Ofício Assunto Resposta 

9/2/2017 Oficio nº 005/2017/ 
C.M.S  

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, solicitar a Vossa Senhoria, o retorno urgen-
te da funcionaria Sueli Terezinha Mensen para 
este CMS, pois a funcionaria que está atualmente 
vai entrar em férias e                      não há tempo há-
bil para explicar para outro funcionário como fun-
cionam os trabalhos do CMS. Devido à urgência 
de ter uma funcionaria que já sabe como funciona 
os tramites no CMS, solicitamos que a mesma 
volte no maximo até o dia 20 de fevereiro de 2017. 
                        Considerando que a portaria 
da funcionaria estava vigente a este Conselho e 
a Secretaria Municipal de Saúde, ordenou o re-
torno da mesma ao Hospital da Criança mediante 
advertência. 

Resposta

14/2/2017 Oficio nº 006/2017/ 
C.M.S   

 Oficio nº 005/2017/C.M.S   O Conselho Municipal 
de Saúde vem por meio deste, solicitar a Vossa 
Senhoria, esclarecimentos dos motivos pelos 
quais não tem sido entregue o coffe break do 
Conselho referido no contrato nº 481/2016, in-
formamos que não recebemos mais coffe break 
desde outubro de 2016. 
 O Conselho solicita a Secretaria Municipal de 
Saúde que retorne o coffe break do referido con-
trato citado acima para a próxima reunião extraor-
dinária do Conselho que será no dia 21 de feve-
reiro de 2017, assim como nas próximas reuniões.

Resposta

15/2/2017

Oficio nº 007/2017/ 
C.M.S  - Processo nº 

470565/2017
 

 O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, solicitar a Vossa Senhoria, a publicação no 
Diário Oficial do Município da 23ª Ata e do Rela-
tório de atividades de 02\12\2016 a 16\12\2016.

Resposta

15/2/2017
Oficio nº 008/2017/ 

C.M.S – Processo nº 
470567/2017

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, solicitar a Vossa Senhoria, a publicação no 
Diário Oficial do Município da 1ª Ata e do Relatório 
de atividades 16\12\2016 a 27\01\2017.

Resposta

15/2/2017 Oficio nº 010/2017/ 
C.M.S

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, solicitar a Vossa Senhoria, a homologação 
e a publicação no Diário Oficial do Município da 
resolução nº 002\2016, referente à eleição para a 
Mesa Diretora do CMS.

Resposta -  Edição nº 
1.992  (data 18, 19 e 20 de 

fevereiro de 20170. 

22/2/2017
Oficio nº 011/2017/ 

C.M.S - Processo  nº 
670422/2017

Informar a Vossa Senhoria que estará em recesso 
nos dias 27, fevereiro e 01 de março de 2017.

Informativo - Processo  nº 
670422/2017

7/3/2017
Oficio nº 012/2017/ 

C.M.S - Processo  nº 
670137/2017

Frequência referente ao período de 01 a 28 de 
fevereiro de 2017, da funcionaria Ivone de Paula 
Teixeira

Informativo - Processo nº 
670137/2017

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PONTA  GROSSA

DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE PREGÃO DESERTO

A Câmara Municipal de Ponta Grossa, torna público, para conhecimento de interessados, que foi 
declarado DESERTO por ausência de participantes, o Pregão Presencial nº 003/2017 – Processo 
nº 005/2017, referente à aquisição de material gráfico, pelo período de 12 (doze) meses, contado 
a partir da data de publicação do extrato do contrato  em Diário  Oficial do Município, conforme 
especificações constantes no anexo 01 - Termo de Referência.

Ponta Grossa, 17 de março de 2017.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO EM 20.03.2017
ORDEM 063/2017

DATA CONCESSÃO 20.03.2017
NOME AIRTON DE CAMARGO

FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR PAULO BALANSIN COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 20.03.2017 – 05:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 20.03.2017 – 18:00 HS

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL FIESTA AXI 3735

ORDEM 064/2017
DATA CONCESSÃO 20.03.2017

NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VE-
READOR DIVO COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 21.03.2017 – 08:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 21.03.2017 – 16:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL CRUZE PLACAS AZO 3297

ORDEM 065/2017
DATA CONCESSÃO 20.03.2017

NOME DIVONSIR PEREIRA ANTUNES 
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 6789289-5/103126
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTA-
RES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ COM O DE-
PUTADO HUSSEIN BAKRI

DATA/HORÁRIO INÍCIO 21.03.2017 – 08:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 21.03.2017 – 16:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIALCRUZE PLACAS AZO 3297

ORDEM 066/2017
DATA CONCESSÃO 20.03.2017

NOME DIVONSIR PEREIRA ANTUNES 
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 6789289-5/103126
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTA-
RES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ COM O DE-
PUTADO HUSSEIN BAKRI

DATA/HORÁRIO INÍCIO 21.03.2017 – 08:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 21.03.2017 – 16:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL CRUZE PLACAS AZO 3297

ORDEM 066/2017
DATA CONCESSÃO 20.03.2017

NOME EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO  
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 6789289-5/103126
DESTINO FOZ DO IGUAÇU/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTA-
RES EM EVENTO A SER PROMOVIDO PELA POLICIA MILITAR 
DO ESTADO DO PARANÁ 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 06.04.2017 – 08:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 08.04.2017 – 21:00 HS

QUANTIDADE 03
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
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VALOR TOTAL R$ 750,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL CRUZE PLACAS AZO 3297

ORDEM 067/2017
DATA CONCESSÃO 20.03.2017

NOME REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 49148399-5931/1
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VE-
READOR PASTOR EZEQUIEL  COM DESTINO A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO PARANA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 21.03.2017– 10:0 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 21.03.2017 – 18:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL GOL PLACAS BAO 7916

ORDEM 068/2017
DATA CONCESSÃO 20.03.2017

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CAMPO LARGO/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VE-
READOR RICARDO ZAMPIERI COM DESTINO A PREFEITURA 
DE CAMPO LARGO

DATA/HORÁRIO INÍCIO 21.03.2017 – 06:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 21.03.2017 – 14:00 HS

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL FIESTA AXI 3735
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