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DECRETO N.º 134 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Determina condições de forma planejada e 

estratégica para ATENDIMENTO 

EXCLUSIVAMENTE AMBULATORIAL em 

regime de 24 horas, no HOSPITAL 

MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO DA 

SILVA CARVALHO até conclusão da obra de 

reforma necessária do imóvel e dá outras 

providências.  

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas:  

CONSIDERANDO que a saúde, nos termos do artigo 6.º, da Constituição Federal, é 

direito de todos, na forma do artigo 196 também da normatividade constitucional;  

CONSIDERANDO a necessidade de serem efetuadas reformas no Hospital Municipal 

Prefeito Armando da Silva Carvalho de forma a adequar dentro das normas e das 

notificações expedidas pela Vigilância Sanitária; 

CONSIDERANDO a inauguração do novo e moderno Hospital Geral Municipal 

Jacqueline Prates com Maternidade, 70 leitos e 04 salas cirúrgicas; 

CONSIDERANDO que o Hospital Geral Municipal Jacqueline Prates supre as 

necessidades da População Araruamense; 

CONSIDERANDO que o Município de Araruama possui unidade de pronto 

atendimento emergencial – UPA 24H; 

CONSIDERANDO que a UPA 24H é responsável pela regulação de pacientes; 

CONSIDERANDO que o Município de Araruama possui policlínicas, clínicas e PSFs 

em todos os seus Distritos; 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica determinado que enquanto perdurar a reforma do prédio do Hospital 

Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, o funcionamento deste será limitado ao 

ambulatorial, com atendimento 24 horas; 

Art. 2º Determino que todos os atendimentos médicos que demandarem necessidade de 

transferências, sejam feitos pela UPA 24 horas; 

Art. 3º Estabeleço que tão logo seja concluída a reforma descrita no processo 

administrativo nº 13.817 de 2022, de forma a adequar o referido prédio de acordo com 
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as normas regulamentadoras da vigilância sanitária, de imediato, após as autorizações 

de praxe, volte às atividades de internações de baixa complexidade, em atendimento aos 

munícipes de São Vicente. Já os demais serviços, como por exemplo, cirurgias eletivas, 

permanecerão no novo Hospital Geral municipal JP; 

Art. 4º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços  

Públicos, sempre que achar necessário, consultar técnicos de universidades de medicina 

para orientações, tendo em vista a perspectiva de convênios futuros com universidades 

de medicina para estágios na unidade, desde que tenha acompanhamento dos 

profissionais responsáveis da própria universidade. Ficando claro que essas consultas 

não poderão onerar o Município, sendo as mesmas de forma gratuita; 

Art. 5º Estabeleço que no projeto de reforma devam estar inclusas as diretrizes 

constantes nas notificações feitas pela Vigilância Sanitária em vistoria técnica que já 

fora realizada no prédio; 

Art. 6º Fica determinado que o projeto da obra será executado pela Secretaria Municipal 

de Obras, Urbanismo e Serviços  Públicos e deverá ser acompanhado pela Secretária 

Municipal de Saúde e pela Superintendente de Saúde Pública Municipal; 

Art. 7º Determino que a cópia do projeto de reforma, bem como, cópia dos empenhos 

emitidos sejam encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde para ciência; 

Art. 8º De acordo com o setor de planejamento Municipal, a obra estrutural de reforma 

será custeada com recursos próprios e royalties; 

Art. 9º O protocolo de funcionamento da unidade de São Vicente será elaborado pela 

Superintendente de Saúde Pública Municipal, bem como o fluxo; 

Art. 10º O prazo previsto no projeto para a execução da obra é de 12 (doze) meses, 

devendo a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 

Serviços  Públicos, instruir o processo, caso ocorram intercorrências durante o curso da 

referida reforma e se, necessário for, expandir o tempo de execução. 

Art. 11º Este Decreto entra em vigor nesta data.  

 

Araruama, 03 de agosto de 2022. 

 

 

 

Lívia Bello 

Prefeita 

Lívia de Chiquinho 


