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2.g) Em Procedimentos administrativos na finalização do atendimento, clicar no “X” para excluir a CONSULTA 
DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA
EXCETO MÉDICO(0301010030) , visto que na teleodontologia a consulta não foi realizada.

2.h) Na parte inferior da página, selecionar a conduta realizada e clicar em “Finalizar atendimento”:

2.i) Ao ser questionado se deseja finalizar o atendimento sem o registro de procedimentos administrativos, clicar 
em “Sim”:

DICA: O prazo para a realização do registro tardio é de até 07 dias da realização do atendimento, pois esta é a 
data limite retroativa para a inclusão no sistema.

ATO DA SECRETÁRIA
*RESOLUÇÃO SMS N° 4.424 DE 03 DE JUNHO DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor,

Estabelece medidas de prevenção específicas para o funcionamento dos estabelecimentos e atividades que 
menciona e medidas necessárias à obtenção, utilização e suspensão de uso do Selo de Conformidade com as 
Medidas Preventivas da Covid-19.

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 17, § 2º, e 21 do Decreto Rio nº 47.488, de 02 de junho de 2020, que 
Institui o Comitê Estratégico para desenvolvimento, aprimoramento, e acompanhamento do Plano de Retomada, 
em decorrência dos impactos da pandemia da COVID-19, e dá outras providências.

RESOLVE:
Art. 1° Ficam estabelecidas no Anexo desta Resolução, na forma prevista no art. 21 do Decreto Rio nº 47.488, 
de 02 de junho de 2020, as medidas de prevenção específicas para o funcionamento dos estabelecimentos e 
atividades que menciona.

Art. 2º Para obtenção do Selo de Conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-19, na forma prevista no 
art. 17 do Decreto Rio nº 47.488, de 2020, os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços 
deverão:

I - estar licenciados junto à Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, da 
Secretaria Municipal de Saúde - S/SUBVISA;

II- cumprir, além das Regras de Ouro definidas no art. 16 do Decreto Rio nº 47.488, de 2020, as medidas de 
prevenção específicas para sua atividade.

§ 1º Para utilização adequada do selo de que trata o caput, o estabelecimento usuário deverá mantê-lo em local 
visível para os seus clientes, os quais poderão comunicar à Prefeitura, por meio da Central de Atendimento 1746, 
eventuais descumprimentos às Regras de Ouro ou às medidas de prevenção específicas.

§ 2º A infração a quaisquer Regras de Ouro ou medidas de prevenção específicas constantes no Anexo desta 
Resolução acarretará a suspensão do uso do Selo de Conformidade com as Medidas Preventivas da Covid-19.

Art. 3º As ações fiscalizatórias com vistas a dar cumprimento ao disposto nesta Resolução serão executadas 
pela Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses - S/SUBVISA.

§ 1º A inobservância às medidas preventivas estabelecidas no Anexo desta Resolução será considerada infração 
de natureza sanitária, sujeitando o infrator, individual ou cumulativamente, às sanções previstas no § 6º, do art. 
1º-J, do Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo 
Município, para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID - 19, e dá outras providências, com 
redação dada pelo Decreto Rio nº 47.540, de 20 de junho de 2020.

§ 2º O descumprimento reiterado dessas medidas preventivas acarretará, além da infração prevista no § 1º, a 
propositura de cassação do licenciamento sanitário do estabelecimento.

Art. 4º As medidas preventivas estabelecidas no Anexo desta Resolução não implicam a revogação das 
suspensões e restrições de funcionamento dos estabelecimentos e atividades abrangidos pelo Decreto Rio n° 
47.282, de 21 de março de 2020, e pelo Anexo II do Decreto Rio nº 47.488, de 2 de junho de 2020, os quais, 
para voltar a funcionar, devem aguardar a publicação dos atos normativos municipais que autorizem a retomada 
de suas atividades.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

ANA BEATRIZ BUSCH ARAUJO

ANEXO

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE PREVENÇÃO À COVID-19 COMPLEMENTARES ÀS REGRAS DE OURO

REGRAS DE OURO
(art. 16 do Decreto Rio nº 47.488, de 02 de junho de 2020)

1. Higienização das mãos, preferencialmente com água e sabão líquido, ou com álcool em gel setenta por cento;

2. Uso da máscara facial em todas as áreas comuns, e só retirá-la durante as refeições;

3. Observância do distanciamento de dois metros entre pessoas ou de ocupação máxima de uma pessoa a cada 
quatro metros quadrados nos ambientes fechados de acesso público, devendo ser evitado o uso de elevador e 
limitada a sua ocupação;

4. Manutenção dos ambientes arejados, com janelas e portas abertas e sistemas de ar-condicionado com 
manutenção e controle em dia;

5. Disponibilização de máscaras, luvas, toucas e outros equipamentos de proteção individual para as equipes de 
limpeza e demais funcionários, de acordo com a atividade exercida;

6. Sensibilização quanto à etiqueta respiratória;

7. Restrição de acesso às dependências dos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviço, 
de clientes e colaboradores em estado febril ou com sintomas de contaminação;

8. Limpeza concorrente de todas as superfícies nos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação 
de serviço, a cada três horas, e a limpeza terminal após o expediente, com atenção à necessidade da limpeza 
imediata;

9. Divulgação, em pontos estratégicos, de materiais educativos e de outros meios de informação sobre as 
medidas de prevenção à Covid-19, como as Regras de Ouro e o número de telefone da Central de Atendimento 
1746.
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