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Vitória (ES), quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2021.

Secretaria de Estado da 
Saúde  - SESA -

RESOLUÇÃO CIB N° 013/2021          
A Comissão Intergestores Bipartite, 
constituída por meio da Portaria nº 
185-P, de 24 de agosto de 1993:
Considerando a Portaria GM/MS nº 
356, de 11 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre a regulamentação 
e operacionalização do disposto na 
Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, e estabelece as medidas 
para enfrentamento da emergência 
internacional decorrente do 
Coronavírus (COVID-19);

Considerando o Plano Nacional de 
Operacionalização da vacinação 
contra a COVID-19, como medida 
adicional de resposta ao enfren-
tamento da doença, tida como 
Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII) 
mediante ações de vacinação nos 
três níveis de gestão;

Considerando o Plano Operacional 
da Estratégia de vacinação contra 
a COVID-19 do Espírito Santo, 
como medida adicional de resposta 
ao enfrentamento da doença no 
Estado.

Considerando a inclusão do grupo 
de idosos acima de 90 anos de 
idade nos grupos prioritários da 
Campanha de vacinação contra 
a Covid-19, além dos indígenas, 
idosos das Instituições de Longa 
Permanência, pessoas com 
deficiência institucionalizadas e 
trabalhadores da saúde;

RESOLVE

Art.1° - Aprovar “ad referendum” 
a vacinação descendente da 
população idosa prevista na 
primeira fase do Plano Nacional 
de Vacinação contra a Covid-19 à 
medida que houver disponibilidade 
de vacinas por excedente das doses 
disponibilizadas pelo Ministério da 
Saúde para o público de idosos ou 
devido a entrega de novos lotes, 
conforme ordem de prioridade:

•       85 a 89 anos;
•       80 a 84 anos;
•       75 a 79 anos de idade.

Parágrafo único: A ordem de 
prioridade será alterada quando a 
vacinação alcançar no mínimo 90% 
das doses registradas pelo município 
no Sistema de Informação SIPNI 
(módulo Campanha de Vacinação 
Covid-19), do público da faixa 
etária prevista pelo IBGE.

Art.2º - A partir do atendimento 

da Resolução CIB nº 011/2021, 
contemplar os demais trabalha-
dores da saúde, iniciando por 
aqueles acima de 60 anos de idade, 
conforme descrição dos grupos 
prioritários do Informe Técnico da 
Campanha de Vacinação contra a 
Covid-19 do Ministério da Saúde:

•  Profissionais/Trabalhadores da 
Saúde:
Trabalhadores dos serviços de 
saúde são todos aqueles que atuam 
em espaços e estabelecimentos de 
assistência e vigilância à saúde, 
sejam eles hospitais, clínicas, 
ambulatórios, laboratórios e outros 
locais, compreendendo tanto os 
profissionais da saúde (ex. médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, fisio-
terapeutas, biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos, odontólogos, fono-
audiólogos, psicólogos, assistentes 
sociais, médicos veterinários e seus 
respectivos técnicos e auxiliares), 
quanto os trabalhadores adminis-
trativos e de apoio (ex. recepcionis-
tas, seguranças, trabalhadores da 
limpeza, cozinheiros e auxiliares, 
motoristas de ambulâncias e 
outros), ou seja, todos aqueles que 
trabalham nos serviços de saúde.
Inclui-se ainda aqueles profis-
sionais que atuam em cuidados 
domiciliares (ex. cuidadores de 
idosos, doulas/parteiras), bem 
como funcionários do sistema 
funerário que tenham contato 
com cadáveres potencialmente 
contaminados.
A vacina também será ofertada para 
acadêmicos em saúde e estudantes 
da área técnica em saúde em 
estágio hospitalar, atenção básica, 
clínicas e laboratórios.

Art.3º - Como documento com-
probatório para vacinação dos pro-
fissionais/trabalhadores da saúde 
deverá ser apresentado um dos 
documentos abaixo relacionados:

•       crachá;
•       contracheque;
•       contrato de trabalho;
•       carteira de trabalho;
•       carteira do conselho de classe.

No caso dos acadêmicos em saúde 
e estudantes da área técnica em 
saúde em estágio hospitalar, atenção 
básica, clínicas e laboratórios, 
deverá ser apresentada declaração 
emitida pela coordenação do curso 
descrevendo o período e o local 
onde será o estágio.

Art.4º - Esta resolução entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art.5º - Esta Resolução está 
disponível na íntegra no site www.
saude.es.gov.br, no link: Institu-

cional, Comissão Intergestores 
Bipartite, Resoluções.

Vitória, 08 de fevereiro de 2021.

NÉSIO FERNANDES DE 
MEDEIROS JUNIOR
Secretário de Estado da Saúde
Presidente da CIB/SUS-ES

CÁTIA CRISTINA VIEIRA 
LISBOA
Secretária Municipal de Saúde de 
Vila Velha
Presidente do COSEMS-ES

Protocolo 646154

AUTO DE INFRAÇÃO N.º 04032020/01
PROCESSO N.º 2020-RKK7K      
DATA DE AUTUAÇÃO: 28/05/2020
EMPRESA: Santa Casa de 
Misericórdia Cachoeiro de 
Itapemirim - Filial Castelo/ES.
RAMO: Hospital Geral
CNPJ: 27.187.087/0002-95

DECISÃO FINAL

Trata o presente de processo ad-
ministrativo sanitário instaurado 
mediante ao auto de infração nº 
04032020/01, lavrado em desfavor 
a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
- FILIAL CASTELO/ES, localizado 
no endereço: Rua Antônio Bento, 
Nº 112, Bairro Centro, Município 
de Castelo/ES, CEP: 29.360-000, 
CNPJ: 27.187.087/0002-95.

Relacionando a infração cometida 
pelo estabelecimento de acordo 
com o auto, está:

1.     Fazer funcionar serviço 
de endoscopia sem a devida 
autorização sanitária listada 
em licença sanitária expedida, 
infringindo o Art. 63, I da Lei 
Estadual 6066/99.

Os relatórios e fundamentos do 
processo encontram-se transcritos 
nas notificações encaminhadas ao 
autuado e anexada ao processo, 
assim como:
•         Auto de infração nº 
04032020/01 (peça #2);
•         Termo de interdição emitido 
no dia 04 de março de 2020 (peça 
#3);
•         Ofício do Hospital Santa Casa 
Castelense, sob número 074/2020, 
de 13 de maio de 2020, solicitando 
liberação do serviço de endoscopia 
(peça #7);
•         Parecer técnico nº 04/2020 
(peça #8);
•         Termo de despacho solicitando 
uma nova visita técnica, enviado 
por esta chefia que subscreve 
(peça #11);

•         Comprovante de inscrição 
e de situação cadastral, emitido no 
dia 08/09/2020 às 13:31:07 (peça 
12);
•         Termo de desinterdição, 
emitido dia 20/07/2020 (peça 
#14);
•         Parecer técnico nº 06/2020 
(peça #16);
•         Decisão de 1ª instância 
e comprovante de recebimento do 
autuado (peça #19 e peça #22).

DECISÃO

A decisão de 1ª Instância foi 
entregue ao autuado pessoalmente, 
conforme disposto no Código 
Sanitário Estadual - Lei 6.066/1999, 
em seu 80° artigo, inciso II, com 
a data de recebimento em 10 de 
setembro de 2020. O prazo para 
interposição de recurso à decisão 
de 1ª Instância é de 15 dias a contar 
da data da notificação, conforme 
descreve o artigo 82 da referida 
Lei.  Cumpre que o recurso do 
autuado à decisão de 1ª Instância 
não foi apresentado, perdendo o 
caráter de recurso tempestivo. De 
acordo com o parágrafo único do 
art. 76 da Lei estadual 6066/99 
“Não será aceito recurso em 2ª 
instância nos processos em que 
não houve recurso ou defesa em 
1ª instância”. Desta forma, não 
tendo sido apresentado recurso à 
decisão de 1ª instância, a mesma 
será convertida em Decisão Final, 
de acordo com o artigo 92 da Lei 
Estadual 6.066/1999.
Desta forma, caracteriza-se 
a circunstância atenuante de 
primariedade do autuado.
Passando a análise do mérito das 
infrações sanitárias, entendo que 
o auto de infração se reveste de 
plena legalidade, impondo-se 
ao infrator a PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA, art. 54, I, e 52 
da Lei Estadual 6.066/99. (código 
Sanitário do Estado).

Fica o autuado NOTIFICADO 
desta Decisão Final na data de 
seu recebimento, na forma da 
legislação em vigor. Notificamos 
ainda ao infrator que a Decisão 
Final será publicada em Diário 
Oficial conforme prevê o artigo 
95 da Lei Estadual nº. 6.066 de 
31/12/1999.

Cachoeiro De Itapemirim (ES), 07 
de dezembro de 2020.

MAYARA MARTINS CARARI
Chefe do Núcleo de Vigilância em 

Saúde
SESA/SRSCI/NVS
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