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DECRETO Nº 27.481 DE 25 DE OUTUBRO DE 2013 

EMENTA: Institui o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Município 

do Recife - CIEVS RECIFE, define  

suas competências e estrutura organizacional. 

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições lhe são conferidas pelo inciso VI, "a" do Art.54 

da Lei Orgânica do Município do Recife, e 

CONSIDERANDO a Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, que estabelece que os profissionais de 

saúde no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e 

estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino, têm o dever de comunicar aos 

gestores do Sistema Único de Saúde - SUS a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados das 

doenças e agravos de notificação compulsória; 

CONSIDERANDO que os profissionais de saúde devem comunicar à autoridade de saúde 

pública doença de notificação compulsória, sob pena de cometimento do crime de omissão de 

notificação de doença previsto no art. 269 do Código Penal Brasileiro; 

CONSIDERANDO que os serviços de vigilância em saúde precisam aperfeiçoar as capacidades 

para detecção, avaliação, a fim de aperfeiçoar e agilizar as respostas aos riscos e eventos que 

possam se constituir em Emergência em Saúde Pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a estruturação, o fluxo de informações, as 

responsabilidades e competências, na esfera municipal, frente às emergências em Saúde 

Pública; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do 

Município do Recife - CIEVS Recife, com as competências e estrutura organizacional definidas 

neste decreto. 

Art. 2º Ao CIEVS Recife, compete: 

I - Detectar oportunamente todo caso suspeito de doenças, surtos e eventos considerados 

emergências em saúde pública em fontes oficiais (através de contatos disponibilizados às 

unidades de saúde, públicas ou privadas por meio telefônico e eletrônico) e em fontes não 

oficiais de modo contínuo e sistemático (através de mineração de rumores e notícias, nos 

principais meios de comunicação em mídia geral e em redes sociais); 



II - Divulgar e manter meio de comunicação permanente e eficiente (telefone, fax, e-mail) para 

recebimento das notificações de emergências em Saúde Pública, provenientes de sua área de 

abrangência; 

III - Verificar, em até 24 horas, a veracidade e relevância de todo caso notificado para a saúde 

pública, em conjunto com as áreas técnicas da Vigilância em Saúde e às unidades de saúde 

públicas e privadas municipais; 

IV - Notificar ao núcleo gestor da Secretaria de Saúde (SESAU), às áreas técnicas da Vigilância 

em Saúde e ao Cievs PE, em até 24 horas, todas as emergências em Saúde Pública de 

relevância municipal, estadual e nacional; 

V - Monitorar as emergências em saúde pública de relevância municipal, estadual e nacional, 

sendo um elemento facilitador na formulação de respostas rápidas e integradas entre o nível 

central e distrital e entre as diferentes esferas de gestão do Sistema Único de Saúde; 

VI - Fortalecer a articulação entre as áreas técnicas da Secretaria Executiva de Vigilância à 

Saúde (SEVS) e/ou outros órgãos e instituições para o desencadeamento de resposta 

oportuna, acompanhamento e análise das situações de surtos e/ou emergência em saúde 

pública, através da formação de um grupo técnico; 

VII - Apoiar e/ou assessorar os Distritos Sanitários (DS) e áreas técnicas da SEVS, através de 

suporte técnico e operacional nas situações inusitadas, surtos e emergências em Saúde 

Pública; 

VIII - Disponibilizar para as áreas técnicas do nível central e dos DS da SEVS, estrutura física e 

tecnologia da informação, desde que não prejudique as atividades desenvolvidas pelo Cievs 

Recife; 

IX - Manter comunicação permanente com o Cievs PE; 

X - Disseminar informações oportunas sobre situações de emergência em Saúde Pública ou 

surtos de relevância municipal, estadual, nacional e internacional; 

XI - Definir o fluxo de informação para as situações de emergência em Saúde Pública; 

XII - Fomentar a produção técnico-científica relevante para atualização do serviço de saúde, 

implementando novas metodologias que otimizem os processos de trabalho já existentes. 

XIII - Solicitar apoio do Cievs PE, quando necessário 

Art. 3º O CIEVS Recife fica vinculado diretamente à Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde do Recife (SEVS/SMS). 

Art. 4º Secretaria Municipal de Saúde do Recife deverá disponibilizar equipamentos materiais, 

tais como aparelhos de audioconferência, computadores, datashow, telefone, fax e 

impressora, para o fiel cumprimento de atribuições do CIEVS Recife. 

Art. 5º O CIEVS Recife será composto por: 



I - 01 (um) coordenador; 

II - 01 (uma) equipe técnica permanente; 

III - 01 (uma) equipe técnica de apoio de profissionais caracterizada como pontos focais no 

âmbito municipal. 

§ 1º Os integrantes das equipes técnicas previstas no caput serão indicados pelo Secretario de 

Saúde do Recife e deverão ter experiência comprovada em vigilância epidemiológica. 

§ 2º O CIEVS Recife deverá manter escala para atendimento às situações de emergência em 

saúde pública, surtos e situações inusitadas. 

Art. 6º O CIEVS Recife terá seu processo de trabalho normatizado por Regimento Interno 

próprio. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Recife, 25 de outubro de 2013. 

 

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO 

Prefeito do Recife 

SILENO SOUSA GUEDES 

Secretário de Governo e Participação Social 

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

JAILSON DE BARROS CORREIA 

Secretário de Saúde  

 

 

 


