
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS 

 

A Secretaria Municipal de Saúde tem como missão planejar e executar 
as ações de saúde em Conceição do Castelo, visando à efetivação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), com a garantia dos princípios da 
universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde e o 

compromisso com a defesa da vida no município. 

A SMS traça políticas públicas de saúde, estrutura os serviços e oferece 
atendimento básico e de urgência médica em seus prontos-

atendimentos e unidades de saúde, como consultas e exames 
especializados, para os moradores de Conceição do Castelo. Também 

é de responsabilidade da secretaria a estruturação e o 
desenvolvimento de ações do Centro de Controle de Zoonoses e 

Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica. 

E-mail corporativo: saude@conceicaodocastelo.es.gov.br   

Endereço: Rua José Oliveira de Souza, n. 300, Bairro Pedro Rigo 

Telefone: (28) 3547 1368 
Horário de atendimento: 7h às 13h 

 
Departamentos e/ou Setores vinculados 

 
Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha  

Endereço: Rua José Oliveira de Souza, n. 300, Bairro Pedro Rigo 
Telefone: (28) 3547 - 1144 

Atendimento: Plantão 24 horas 

Unidade Básica de Saúde “Dr Nilzio José da Silva” 
Endereço: Rua José Oliveira de Souza, n. 300, Bairro Pedro Rigo 

Telefone: (28) 3547 1913 
Horário de atendimento: 7h às 13h 

 
Unidade Básica de Saúde “Adila Almeida” 

Endereço: Rua Rafaela Bernabé Pizzol, Bairro Nicolau de Vargas e Silva  

Horário de atendimento: 7h às 13h 
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SERVIÇOS PRESTADOS   

 

Como e Onde solicitar: todos os serviços abaixo listados podem ser 
solicitados no protocolo geral da Prefeitura, situado na Avenida José 

Grilo, n. 426, Centro ou através do governo digital, acessando 
https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-

digital.html#!/portal  
 

1 - Solicitação de Cópia de Prontuário 
 

Requerimento de Prontuário 
Documentos pessoais do solicitante (CPF ou RG) 

Cópia dos documentos pessoais do paciente (caso seja acamado - CPF 
ou RG – opcional) 

Certidão de Óbito (em caso de falecimento) 
 

2 - Solicitação de Alvará Sanitário 

 
Requerimento  

Documentos de identificação da pessoa física (RG e CPF) e se for 
pessoa jurídica (Contrato social e CNPJ)  
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