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PORTARIA NO  019, DE 27 DE MARÇO DE 2020 

    

DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADOTADAS 

PARA O ENFRENTAMENTO NO NOVO 

CORONAVÍRUS E MUDANÇAS ACERCA 

DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 

NO ÂMBITO DA SAÚDE.  

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO MATO-MA, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria no  188, de 03 de fevereiro de 2020, 

o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus o que exige esforço conjunto 

de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem 

adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos.  

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 

11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO  que o Estado do Maranhão já elaborou o Plano de 

Contingência, assim como o Município de Lagoa do Mato -MA, está executando o seu 

plano com suas respectivas ações, onde o contexto atual requer o emprego urgente de 

medidas preventivas, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 

com intuito de evitar a disseminação do cenário epidemiológico da doença em âmbito 

estadual; 

 

CONSIDERANDO que administração pública Municipal condicionou um 

Decreto Municipal N0  239, de 23 de março de 2020, que dispõe acerca das medidas do 

Município de Lagoa do Mato, para o enfrentamento e prevenção da Transmissão do 

Covid-19, garantindo assim, a redução dos  riscos das doenças e de outros agravos. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no. 35.662, de 16 março de 2020;  

RESOLVE: 

 

Art. 10.  Estabelecer medidas de Contingência para o Novo Coronavírus no 

Município de Lagoa do Mato-MA, correlacionando com o funcionamento dos serviços 

de saúde. 
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Art. 20. Por recomendação da Organização Mundial de Saúde, com intuito de 

evitar aglomerações nos serviços  públicos de saúde, determina-se as seguintes medidas, 

no lócus das Unidades Básicas de Saúde: 

 

I. Suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos nas Unidades Básicas 

de Saúde, mantendo-se apenas os de urgências mediante triagem prévia, 

preconizada no plano de contingência do Município. 

 

II. Suspensão dos atendimentos na Central de regulação de consultas e 

exames, permanecendo somente os serviços internos na Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 

III.  Exames laboratoriais serão autorizados somente para pacientes 

internados e/ou em contexto de urgência e emergência.  

 

IV. Suspensão das atividades coletivas e grupais em todos os serviços no 

lócus da saúde; 

 

V. No tocante ao NASF-AB, fica mantido os serviços internos por 

intermédio de agendamento dos atendimentos necessários em cada 

Unidade Básica de Saúde. No entanto os profissionais nesse período 

estarão disponíveis para executar outras atividades, quando convocados 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

VI. Aos agentes comunitários de Saúde (ACS) ficam mantidos os 

atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde e domicílio somente aos 

grupos prioritários: 

 

a) Pessoas com doenças crônicas; 

b) Diagnosticados com doenças respiratórias; 

c) Pacientes imunodeprimidos; 

d) Pacientes oncológicos; e, 

e) Outros casos especiais. 

 

Art 30. Quando verificado na área pessoas que chegarem recentemente de 

cidades, com casos confirmados para COVID-19, deverá ser realizada visita 

presencial à família, ministrando orientações necessárias e informando sobre a 

necessidade do isolamento social.  
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Art. 40. Com intuito de evitar aglomerações nos serviços públicos de saúde, fica 

determinada as seguintes medidas no contexto dos serviços de Saúde. Assim como o 

ajustamento de interesses coletivos e a preservação da qualidade de vida, assegurando o 

direito á Saúde e a minimização dos riscos das doenças e outros agravos. 

 

I. Liberar somente os servidores que atuam no campo da Secretaria Municipal 

de Saúde pelo período de 15 dias, os que tenham 60 anos ou mais, ou os que 

são diagnosticados com doenças crônicas sistemáticas, como diabetes, HIV, 

gestantes e doenças respiratórias mediante comprovação médica junto a 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme a classificação do risco cientifico do 

COVID-19 estabelecida pelo Ministério da Saúde. 

 

II. Ficam remanejados os Profissionais do NASF-AB  e Academia da Saúde, para 

compor a equipe técnica da Secretária Municipal de Saúde e atender as 

demandas de urgências e emergência. 

 

III.  Remaneja-se a psicóloga que compõe a equipe de Saúde da Atenção Básica 

para atender os casos presenciais do Município com comprometimento 

psicológico em detrimento do isolamento social em virtude do cenário 

epidemiológico do COVID 19. 

 

IV. Os profissionais deverão estar obrigatoriamente paramentados e seguindo as 

orientações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. 

 

Art. 05 0. No que condiz aos serviços dos Agentes de endemias (ACE), fica 

determinado que os mesmos continuarão respeitando as medidas preventivas a COVID-

19.  

I. Mantendo o funcionamento dos serviços internos e de visitas aos 

estabelecimentos comerciais, com orientações acerca da prevenção do 

contágio do Coronavírus, assim como, atentar-se as denúncias em situações 

de descumprimentos das normas de precauções, prescritas pela Organização 

Mundial de Saúde. 

 

Art. 06 0.  Salienta -se que a Secretaria Municipal de Saúde, coloca-se a disposição 

para sanar dúvidas e/ou esclarecimentos. 

 

Art. 07 0.  No que concerne ao  prazo das ações citadas acima, terão  legitimidade a 

contar com a data de publicação do decreto Municipal. 
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