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Portaria n° 001/2021/SMS/PIVINT DE 17 DE MARÇO DE 2021 

Dispõe sobre medidas a serem adotadas pelos 

órgãos e servidores públicos da Secretaria 

Municipal de Saúde de Nova Timboteua para a 

contenção do Coronavírus (Covid-19) e dá outras 

providências. 

A Secretária Municipal de Saúde de Nova Tinnboteua, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua, art. 196 e 

seguintes da Constituição Federal, Lei Federal n° 13.979/2020 e Decreto Municipal n° 

006/20221, além das recomendações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 

de Saúde do Pará, 

Considerando, as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), para 

que os Países redobrem os cuidados para a contenção do Novo Coronavirus (covid-

Considerando, as determinações do § 7°, I e II, do art. 3° da Lei Federal n° 13.979, 

de 06 de fevereiro de 2020; 

Considerando, as determinações do art. 5°, do Decreto Municipal n° 006, de 16 de 

março de 20201; 

Considerando, que permanece o esforço conjunto do Governo Federal, Estados, 

Município e população em geral para conter o avanço do Coronavírus (covid-19), 

inclusive com recomendação de evitar aglomerações, suspensão de eventos públicos, 

aulas em escolas e universidades e isolamento social por parte da população; 

Considerando, que na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e económicas que 

visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

19; 
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Considerando, que compete ao Gestor Local de Saúde, em harmonia com os 

esforços da União, Estados e Municípios, adotar medidas de contenção, orientar a 

população local sobre os cuidados necessários a serem adotados e os riscos à saúde, 

provocados pelo Coronavírus (covid-19), além de assegurar o tratamento adequado 

no caso de pessoas eventualmente infectadas, fornecendo informações à população 

e aos órgãos estaduais e federais responsáveis pela Saúde Pública; 

Considerado, que o Decreto Municipal n° 006/2021 mantém o Estado de Emergência 

e Saúde Pública no Município de Nova Timboteua; 

Considerando, que o Decreto Estadual no 800/2020 classificou o Município de Nova 

Timboteua como situação de "Alerta Máximo" em face da pandemia, exigindo ações 

mais rígidas e eficazes da parte dos gestores públicos; 

Considerando, que a campanha Nacional e Paraense de Imunização não superou e 

avançou em nosso Estado e Município a ponto de alcançar parcela significativa de 

nossa população, fazendo-se ainda necessárias medidas de contenção vírus, como 

isolamento, distanciamento social e restrição à circulação de pessoas. 

Considerando, que Nova Timboteua se encontra em uma segunda onda da doença 

causada pelo novo coronavírus e que Estado do Pará vivência uma situação 

epidemiológica dramática em razão desta onda com o aumento exponencial do 

número de casos; 

Considerando, que em razão das mutações (variantes), o vírus ganha mais força, 

tendo maior índice de transmissibilidade e mais letalidade, fazendo-se necessária a 

reestruturação no plano de controle da Covid-19 no município de Nova Timboteua, no 

âmbito do atendimento e fluxos nas Unidades de Saúde da Família 

R E S O L V E : 

Art. 1°. Os atendimentos de demanda espontânea na Unidade Básica de Saúde (UBS) 

e nas Unidades de Saúde da Família (USF) devem priorizar os casos de doenças 

agudas e casos suspeitos de COVID-19, permanecendo os atendimentos a pacientes 

com demanda crónica de forma agendada; ^ 
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Art. 2°. Ficam interrompidos os agendamentos para pessoas pertencentes a grupos 

não prioritários, f!exibilizando-se a interrupção, conforme a necessidade clínica de 

cada usuário, após triagem médica criteriosa. 

Art. 3°. As gerências das USF,s devem adotar medidas para a redução do número de 

usuários presentes, ao mesmo tempo nas unidades, de forma a evitar aglomerações 

desnecessárias. 

Art. 4°. Permanece inalterada a caderneta de serviços das Unidades de Saúde da 

Família (USF,s). 

Art. 5°. Os atendimentos odontológicos serão reduzidos em 50% (cinquenta por 

cento), devendo ser adotado um intervalo de 10 minutos entre cada atendimento, para 

a higienização do consultório, devendo o servidor permanecer no local de trabalho, 

durante todo o expediente, assegurando atendimento em casos de urgência. 

Art. 6°. Durante a permanência na Unidade de Saúde da Família, os odontólogos 

devem executar atividades de planejamento, avaliação e discussão de casos, assim 

como as adequações com foco nos indicadores do "Previne Brasil", com a qualificação 

dos cadastros dos usuários do território no E-SUS, transferindo do prontuário físico ao 

digital, como, por exemplo, o odontograma. 

Art. 7°. Caso o profissional de saúde identifique a necessidade de retorno do paciente, 

deverá realizar o respectivo agendamento. 

Art. 8°. A concessão de trabalho remoto, o afastamento temporário do exercício das 

funções ou remanejamento aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde serão 

processados nos termos Portaria n° 002/2020/SMS/PMNT, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

Art. 9°. As medidas estabelecidas nesta Portaria serão mantidas até 31 de março do 

ano em curso, podendo ser prorrogadas, caso seja necessário. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

determinações em contrário. 

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Nova Timboteua, 17 de março de 2021. 
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