
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vigilância sanitária municipal: atuação no atual cenário 

epidemiológico do coronavírus 

Curso ao Vivo e 100% on-line, na Plataforma Moodle do IEM 

 

Datas e horário: 22 e 23 de abril, das 9h às 12h.  

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 16 de abril.  

Valor especial do 1° lote, para inscrições realizadas até o dia 01 de abril.  

Vagas Limitadas! 

 

Objetivos:  

a) Qualificar os profissionais das secretarias municipais de Saúde sobre o 

Direito aplicável, os procedimentos e a forma de atuação da vigilância em 

saúde, especialmente no âmbito municipal.  

b) Contribuir para uma regulamentação municipal da vigilância adequada às 

necessidades do atual cenário epidemiológico. 

c) Esclarecer sobre as competências municipais de vigilância e as reservadas à 

autoridade dos Estados e da União. 

d) Discutir sobre as medidas ordinatórias e as de intervenção nas atividades 

sociais e econômicas para o controle do coronavírus. 

 

Considerações importantes: 

Os princípios da segurança, da eficiência e do interesse público impõem a necessária 

atuação dos Municípios para a disciplina e a fiscalização das condutas sociais e das 

atividades econômicas para o controle epidemiológico relacionado ao coronavírus. 

Impõe-se, da mesma forma, que a atuação seja pautada com base constitucional e de 

legalidade, sob pena de responsabilização objetiva do Poder Público e 

responsabilização pessoal dos gestores responsáveis pela política municipal de 

vigilância em saúde. 

 

 



 

 

 

Público-Alvo: 

O curso é dirigido aos Secretários de Saúde, técnicos de apoio, chefes e diretores dos 

órgãos de atuação em vigilância municipal, fiscais sanitários e demais servidores 

que atuam na pasta. 

Também é conveniente a participação de secretários e demais servidores de outras 

secretarias que atuam colaborativamente com a política municipal de vigilância e os 

encarregados da normatização e regulamentação da saúde municipal. 

Interessados em geral. 

Carga horária:  

6 horas-aula, composta por videoconferências ao vivo. 

 

Certificado:  

Para todos que assistirem as aulas ao vivo, nos dias indicados e assinarem a lista de 

presença disponível no chat do evento. 

 

Requisitos: 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas: 

- Boa conexão de internet, preferencialmente via cabo, com velocidade mínima de 

10mbps. 

- Webcam e microfone. 

- Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fones de ouvido). 

- Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 

Importante: A qualidade da transmissão de vídeo e áudio, dependerá das 

especificações mínimas recomendadas acima.  

 

 

 

 



 

Ministrantes:  

Clarissa Lima Avila: Advogada, Especialista em Direito Público pela PUCRS, Mestre 

em Direito pela UFRGS, Pós-graduanda em Saúde Pública pela UFRGS. Atuação como 

Assessora Jurídica do Município de Sentinela do Sul - RS (2008-2012). Assessora 

Jurídica, Diretora Administrativa e Coordenadora da Controladoria na Fundação 

Hospitalar Getúlio Vargas do Município de Sapucaia do Sul – RS (2012-2017). 

Atuação no Município de Canoas - RS (2019-2020). Tem experiência na área de 

Direito Público, com ênfase nas áreas de direito administrativo, constitucional e 

sanitário. 

Darcí Reali, advogado, mestre em Direito, Diretor do IEM. Docente da Universidade 

de Caxias do Sul, no Curso de Direito, Curso Superior de Gestão Pública e na Pós-

Graduação em Direito de Estado e Direito Ambiental (2005-2015). Secretário 

Municipal de Administração (1993-1997) e assessor jurídico municipal (1997-

2001). Atua há 23 anos em assessorias e consultorias jurídica e administrativa de 

Municípios. Ministra cursos e treinamentos (em diversos Estados do Brasil) 

relacionados aos aspectos legais, administrativos e gerenciais dos municípios, nas 

áreas de direito constitucional, administrativo, tributário, ambiental, urbanístico, 

legislativo e previdenciário. Autor e coautor de diversos livros e dezenas de 

apostilas direcionadas à Administração Municipal. Ampla experiência sobre 

sindicância e PAD, tendo ministrado dezenas de cursos sobre o tema, em vários 

Estados do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como funcionam nossos cursos on-line ao vivo? 

 

O aluno deverá estar presente nos encontros agendados para as aulas ao vivo.  

A obtenção do certificado dependerá da frequência do aluno nas aulas ao vivo e 

assinatura de termo.  

Assim que o aluno tiver acesso à plataforma, poderá fazer download do e-book do 

curso e demais materiais que estiverem disponíveis. Os materiais em PDF ficarão 

disponíveis por 30 dias, contados da data do início do curso, para a visualização na 

plataforma Moodle do IEM. 

As aulas serão ministradas nos dias e horários agendados na circular do curso, 

através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão online, 

com interação pelo fórum de discussão do curso.  

Todos os conteúdos em PDF podem ser baixados durante o período do curso, 

incluindo apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo! 

  

Investimento: 

 
Mais informações sobre as datas de cada lote em nosso site, www.iem.inf.br 

Importante: A inscrição será confirmada após o pagamento. 

 

  

Quantidade de 

Participantes por Inscrição
1º lote 2° lote

1 participante R$ 630,00 R$ 670,00

2 participantes R$ 610,00 por pessoa R$ 650,00 por pessoa

3 participantes R$ 590,00  por pessoa R$ 630,00 por pessoa

4 ou mais R$ 570,00  por pessoa R$ 610,00 por pessoa

http://www.iem.inf.br/


 

Pauta do Curso 

 
1. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
1.1. O SUS na Constituição Federal 
1.2. A Lei Federal nº 8080/90 e Decreto nº 7.508/2011 
1.3. Os pressupostos da vigilância em saúde 

1.3.1 Objeto de trabalho 
1.3.2 Atividades desenvolvidas 
1.3.3 Finalidades do processo de trabalho 
 

2. ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL NO ATUAL 
CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

2.1. Competências na atuação das ações de controle da COVID-19 
2.1.1 Competência comum, concorrente, exclusiva e privativa na CF 88 
2.1.2 Competências normativa e executiva dos Municípios  
2.1.3 Atuação do Conselho Municipal de Saúde 

2.2. Fiscalização e Exercício do Poder de Polícia 
2.2.1 Órgão de controle e coordenação da vigilância no âmbito municipal 
2.2.2. Quem pode exercer as atividades de fiscalização 
2.2.2.1. Formas de contratação em caso de inexistência de fiscal sanitário 
no quadro de cargos e funções da Administração Municipal 
2.2.2.2. A criação e o provimento de cargo de efetivo 
2.2.3. Impedimentos e restrições aos cargos em comissão e funções 
gratificadas 
 
 

3. AS MEDIDAS RESTRITIVAS E A APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
3.1. As medidas restritivas que podem ser impostas aos munícipes 
3.2. As penalidades pela inobservância das ordens da Administração 
3.3. As hipóteses de multa e prisão por desacato 

 
4. PROTOCOLOS DE SAÚDE E SEGURANÇA 
4.1. Disciplina e fiscalização do comércio em geral 
4.2. Disciplina e fiscalização de bares, restaurantes e similares 
4.3. Disciplina e fiscalização de atividades recreativas 
4.4. Disciplina e fiscalização de educandários 
4.5. Disciplina e fiscalização do transporte coletivo 
4.6. Disciplina e fiscalização de outras atividades relacionadas 

 
5. ANEXOS PARA ESTUDO E ADEQUAÇÃO LOCAL  
5.1. Minutas de Projeto de Lei e Decreto regulamentar da atuação da 

Vigilância Sanitária frente ao atual cenário epidemiológico 
5.2. Jurisprudência relacionada  


