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Expede novas determinações para 
o enfrentamento da Pandemia e 
dá novas providências. 

 
 
  O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no 
exercício do cargo de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, e ainda: 
 
 Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos da Farmácia 
Básica Central, Dispensários das Unidades de Saúde e Farmácia Especializada  
municipal; 

 

 Considerando a necessidade de padronização para qualificar o serviço 
prestado à população diante da epidemia de CoVID-19, e: 

 

 Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (CoVID-19); 

 

 Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

 

 Considerando a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

 Considerando Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020 que dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (CoVID-19) 
 
 
 
 

 



REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Serafina Corrêa, 17/03/2020 

     806, de 18 de março de 2020. 
 
 

  

 

DECRETA: 
 
 

Art.1º- Serão priorizados os atendimentos para pacientes com problemas 
respiratórios que apresentarem febre, tosse e dificuldade para respirar; 

 

Art. 2º - Os usuários do sistema de saúde devem procurar atendimento nas unidades 
de saúde dos bairros somente  quando for estritamente necessário e, nesses casos, 
orienta-se devem ligar para a unidade  a fim de  agendar o horário de 
comparecimento, evitando assim a circulação massiva de pessoas. 

§1º. Os Telefones são: 

I - ESF Gramadinho 3444-1422 

II - ESF Santin 3444-1192 

III - ESF Aparecida 3444-2428 

IV - ESF Planalto 3444-2142 

V - Centro Municipal de Saúde 3444-9350 e Whats 54 

VI - Vigilância em Saúde 3444-1597 

VII Posto de Saúde Silva Jardim 3434-1003 

  

§2º. Recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios brandos e leves 
devem permanecer em seu domicílio, com as cuidados usuais, evitando a procura 
de serviços de saúde para que não haja aglomerações nos postos. 

 

Art. 3º As consultas e procedimentos médicos, odontológicos (inclusive próteses) e 
de enfermagem, que forem estritamente necessárias e de urgência serão agendadas 
por telefone, em intervalos de 30 em 30 minutos,  evitando assim aglomerações nos 
corredores das unidades.  

 

 

 

 

 



REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Serafina Corrêa, 17/03/2020 

     806, de 18 de março de 2020. 
 
 

  

 

§1º. Os procedimentos de enfermagem, curativos de grande e médio porte, que 
precisam realizados na unidade de saúde também devem ser agendados por 
telefone.  

 

§2º. Os atendimentos psicológicos ficam restritos a casos de urgência. 

 

Art. 4º Para evitar contato com outros usuários que aguardam atendimento, os 
pacientes terão acesso a sala de espera do posto de saude,  somente cinco minutos 
antes do horário; 

  

Art. 5º Acompanhantes nas consultas serão permitidos, exclusivamente, para idosos, 
crianças e pessoas incapacitadas de estar sozinhas; 

 

Art. 6º Em virtude da pandemia, os médicos da atenção básica deverão atuar 
visando ampliar o número de atendimentos por turno relacionados à situação 
emergencial. 

 

Art. 7º Os prestadores de serviço conveniados ao Sistema Único de Saúde  
municipal devem seguir a determinação dos seus respectivos conselhos e as 
orientaçoes do sistema municipal; 

 

Art. 8º Os exames de ultrassonografia, eletrocardiograma e mamografia realizados 
no Centro de Diagnóstico de Serafina Corrêa (antigo SUS) estão suspensos, 
excetuam-se as ultrassonografias de gestantes e casos de urgência.  

Parágrafo único. Nesses casos, é permitido a presença de apenas 01 (um) 
acompanhante para idosos e crianças ou pessoa de extrema necessidade. 

  

Art. 9º Os exames laboratoriais, de imagem, cirurgias eletivas e as consultas com 
especialistas nas referências fora do município (Passo Fundo e Porto Alegre) serão 
realizadas conforme a agenda dos hospitais de referência, ficando os usuários de 
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 sobreaviso para o caso de suspensão desses atendimentos. 

 

Art. 10. As visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dos 
Agentes de Endemia e dos Visitadores do PIM (Primeira Infância Melhor) ficam 
suspensas por 30 dias. 

Parágrafo único. Os referidos profissionais serão destinados a atividades de apoio 
no Serviços de Saúde, caso seja necessário. As famílias prioritárias cadastradas 
serão acompanhadas por contato telefônico. 

   

Art. 11. O uso de máscara deve ser implementado para os usuários que chegarem 
as unidades de saúde.  

§1º. Os profissionais de saúde devem seguir as orientações e decisões do Centro de 
Operações de Emergência Municipal COVID-19.  

§2º. Os profissionais devem utilizar os EPIs determinados na Resolução ANVISA 
para atender usuários com sintomas respiratórios, casos suspeitos e confirmados de 
COVID-19. 

 

Art. 12. O Comitê de Orientação Emergencial Municipal, (COE), Covid-19, em 
conjunto com a Vigilância Municipal em Saúde, informará diariamente em boletim 
específico a situação municipal sobre a emergência de saúde pública e fornecerá as 
instruções aos profissionais, respeitando as normativas do Ministério da Saúde e as 
particularidades locais. 

 

Art. 13. O COE Covid-19 terá como porta-voz oficial a Presidência do Comitê, que 
também é a Coordenação da Vigilância em Saúde Municipal, e, na falta desse, o seu 
suplente, que também deverá ser membro do Comitê. 
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Art. 14. Quanto às receitas e dispensações de medicamentos fica determinado que: 

I - As prescrições de receituários de medicamentos utilizados em doenças crônicas e 
de medicamentos sujeitos a controle especial na Atenção Primária à Saúde de 
Serafina Corrêa serão aceitas pelos prazos de validade determinados  neste 
decreto,  transitoriamente, e durante o período de vigência da situação de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Portaria GM/MS nº 
188/2020), que passa a vigorar com as seguintes normas: 

 

a) Os receituários para medicamentos utilizados em doenças crônicas terão validade 
de 12 (doze) meses, desde que contenham a indicação “uso contínuo”; 

b) Os receituários de medicamentos sujeitos à controle especial que contenham a 
indicação “uso contínuo” ou o período de tratamento superior a 30 dias terão 
validade de 6 (seis) meses da data de emissão; 

c) Receitas para tratamento de até 30 dias e não indiquem “uso contínuo” não 
podem ser revalidadas; 

d) O critério validade das prescrições, alterado por este decreto, independe da  data 
de emissão da prescrição, ou seja, prescrições emitidas antes desta publicação 
também passam a ter sua validade estendida. 

e) A dispensação/entrega de medicamentos de uso contínuo deve seguir 
quantidades suficientes para 30 (trinta) dias de tratamento tendo em vista a 
manutenção dos estoques de segurança de medicamentos da Secretaria Municipal 
de Saúde. Exceto a pacientes que já participavam dos grupos Hiperdia e que, neste 
momento, estão com os encontros suspensos, poderão receber medicamentos 
suficientes para 60 dias de tratamento, nas suas unidade de saúde de referência. 

f) Para os medicamentos sujeitos a “controle especial” que contenham a indicação 
“uso contínuo” ou o período de tratamento superior a 30 dias, a dispensação deve 
ocorrer em quantidades suficientes para até 60 (sessenta) dias de tratamento até 
que se complete o período de validade da prescrição, conforme a disponibilidade de 
estoque físico dos medicamentos. 

g) Notificações de receita B, no momento da primeira retirada, será fornecida ao 
paciente uma fotocópia da mesma para que o usuário  possa utilizá-la nas próximas 
retiradas. 

h) Para os medicamentos sujeitos ao controle especial (descritos acima) deverá ser 
retida a 1ª via no momento da primeira dispensação. As dispensações subsequentes 
deverão ser realizadas mediante a cópia do receituário e/ou da notificação de receita 
com novo registro em sistema.   
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Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 18 de março de 
2020. 
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

 
 
 
 

Jairo Vidmar  
Secretário Municipal de Saúde 

 
  
 

 


