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DECRETO Nº 045 DE29DE SETEMBRODE 2021 - Dispõe sobre 

os procedimentos a serem adotados para a aplicação dos 

recursos destinados, em virtude da Lei Federal nº 14.017, de 

29 de junho de 2020 (Lei Federal de Emergência Cultural Aldir 

Blanc)e Decreto nº 10.751 de 22 de julho de 2021,que estendeu 

a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e 

trabalhadoras da cultura e prorrogou o prazo de utilização de 

recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios às ações emergenciais de apoio ao setor cultural 

durante o estado de calamidade pública, no município de 

Timbiras-MA.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, Estado do Maranhão, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos Art. 76, 

inciso I, III e X da Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDOo disposto na Lei Federal nº 14.017, de 29 de 

junho de 2020, conhecida como Lei Federal de Emergência 

Cultural Aldir Blanc; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 2º, § 4º, do Decreto 

Federal nº 10.751, de 22 de julho de 2021, cabe ao Poder 

Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

editarem seus respectivos regulamentos com os procedimentos 

necessários à aplicação dos recursos transferidos com esteio na 

Lei Federal nº 14.017/2020; 

CONSIDERANDOo Decreto Legislativo Federal nº 06 de 20 de 

março de 2020 dispõe sobre o estado de calamidade pública; 

CONSIDERANDOo disposto no Decreto Estadual nº 36.125, de 02 

de setembro de 2020 queDispõe sobre os procedimentos a serem  

 

 

 

 

 

 

 

 

adotados para a aplicação dos recursos destinados, em virtude da 

Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 ("Lei Aldir Blanc")e 

Decreto nº 10.751/2021 que prorrogou as ações emergenciais de 

apoio ao setor cultural durante o estado de calamidade pública 

reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO a cultura como um recurso para o 

desenvolvimento social, humano e econômico e como um vetor de 

desenvolvimento econômico integrado, intersetorial, 

descentralizado e sustentável, com grande potencial de geração 

de riquezas; 

CONSIDERANDO o papel que o poder público tem no fomento à 

cultura e no enfrentamento da crise ocasionada pela pandemia da 

COVID-19; 

CONSIDERANDO a diversidade do perfil dos agentes culturais 

impactados, o número de atividades artístico-culturais afetadas, as 

perdas no mercado de trabalho da economia criativa com a crise 

ocasionada pela pandemia da COVID-19.  

 

DECRETA: 

 

Art.1º Ficam estabelecidos, nos termos deste Decreto, os 

procedimentos a serem adotados para a aplicação dos recursos 

destinados, em virtude da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 

2020, às ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o 

estado de calamidade Decreto nº 10.751/2021que trata de sua 

prorrogação. 

Art. 2°O repasse previsto na Lei Federal nº 14.017/2020 

(conhecida como Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc) 

por parte da União para o Município de Timbiras- MA, no valor de 

R$ 215.093,00 (duzentos e quinze mil e noventa e três reais) será 

distribuído conforme determinação própria, a ser expedida pela 

Secretaria Municipal de Cultura do Municípiode Timbiras. 

Art. 3º A implementação no âmbito do município de Timbiras da Lei 

Federal Aldir Blanc, deverá considerar a retomada econômica do 

Setor Cultural, estimulando a manutenção e continuidade das 

atividades artístico-culturais no Município, beneficiando diferentes 

grupos, companhias, coletivos, espaços e agentes culturais.  

Art. 4º Deverão ser considerados os diversos elos da cadeia 

produtiva do setor cultural para fortalecer as dimensões cidadã, 

simbólica e econômica da cultura, bem como para estimular a 

criatividade e o pensamento artístico-cultural e para garantir o 

acesso aos bens e serviços culturais, especialmente na concepção 

dos Editais previstos no inciso III do Artigo 2º da Lei Federal em 

questão. 

Art. 5º As ações emergenciais de apoio ao setor cultural, de 

responsabilidade dos Municípios, de acordo com o disposto no art. 

2º, incisos II e II, do Decreto Federal nº 10.751, de 22 de julho de 

2021, são as seguintes: 
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I – Concessão de subsídio para manutenção de espaços artísticos 

e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, 

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias 

que tiveram as suas atividades interrompidas por força das 

medidas de isolamento social; e 

II – Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e 

serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos 

destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, 

de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de 

economia criativa e de economia solidária, de produções 

audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização 

de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas 

pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 

plataformas digitais. 

Art. 6º No que tange os gastos dos recursos conforme Art, 7º da 

referida Lei e §2º, será levado em consideração também: 

I – Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural 

do beneficiário, comprovadas pelos espaços ou pelas 

organizações beneficiarias tais como: reparos e manutenções 

estruturais dos espaços, compra de 

figurinos/indumentárias/cenários/exposições, equipamentos 

eletrônicos entre outros. 

Art. 7º A Secretaria Municipal de Cultura, executará diretamente os 

recursos de que trata este Decreto, em conjunto com aSecretaria 

Municipal de Finanças, que dará o apoio técnico no tocante à 

execução das ações constantes do presente regulamento. 

Art. 8º A Secretaria Municipal de Cultura editará os atos 

normativos necessários à execução do disposto na Lei Federal nº 

14.017, de 29 de junho de 2020, no Decreto Federal nº 10.751, de 

22 de julho de 2021, e neste Decreto. 

Art. 9º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO 

MUNICIPAL DE TIMBIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 

VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. Antônio Borba Lima                                                                                                                                    

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 20/2021 – GAB/SEMUS - Aprova a Política 

Municipal de Atenção Básica à Saúde para organização dos 

serviços e gestão e direcionamento das ações de educação 

permanente no âmbito da Atenção Primária à Saúde no 

município de Timbiras/MA. 

 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e: 

Considerando a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, do 

Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão das diretrizes para a organização 

da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS); 

Considerando a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, e dá outras providências; 

Considerando o Decreto nº 7.508, de 21 de junho de 2011, que 

regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 

dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde, e a articulação 

interfederativa: 

Considerando a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que 

aprova a Política de Promoção da Saúde; 

Considerando a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, 

que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção 

à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a Política Municipal de Atenção Básica à Saúde 

para a organização dos serviços e gestão e direcionamento das 

ações de educação permanente no âmbito da Atenção Primária no 

município de Timbiras/MA. 

§ 1º A Política Municipal de Atenção Básica à Saúde - PMAB tem 

como finalidade ordenar as ações da Atenção Básica no âmbito 

municipal, através da definição de normas e diretrizes para o 

funcionamento das equipes e serviços. 

§ 2º A PMAB apresenta-se como uma norma abrangente e um 

documento ordenador de práticas que requerem constantes 

aperfeiçoamentos, devendo ser submetida a revisões periódicas, 

como parte de processo permanente de atualização e melhoria das 

ações e serviços da Atenção Básica no município, assim como 

para a conformação a normas e diretrizes estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde. 

Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 

individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, 

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução 

de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida 

por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 

realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em 

território definido, sobre as quais as equipes assumem 

responsabilidade sanitária. 

§ 1º A Atenção Básica no município de Timbiras será a porta de 

entrada, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e 

serviços disponibilizados na rede. 

§ 2º A Atenção Básica deve ser oferecida a todas as pessoas 

conforme suas necessidades, sendo proibido qualquer tipo de 

exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de 

saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, 

intelectual funcional e outras. 

§ 3º A Atenção Básica do município de Timbiras é organizada a 

partir do modelo da Estratégia Saúde da Família. 

§ 4º A organização da Atenção Básica obedecerá aos seguintes 

princípios e diretrizes: 

I – Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como 

porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção à saúde, 

acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de 

saúde. 

II – Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas 

condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas 

diferenciações sociais e deve atender à diversidade. 

III – Acessibilidade: os serviços de Atenção Básica devem ser 

estruturados física e organizacionalmente para serem conhecidos 

da população e serem percebidos pelos usuários como facilmente 

disponíveis para todos que deles necessitem, de forma a estimular 

sua utilização como primeiro e principal contato com o sistema de 

saúde. 

IV – Longitudinalidade: pressupõe a continuidade da relação de 

cuidado, com a construção de vínculo e responsabilização entre 

profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente 

e consistente. Deste modo os serviços de atenção básica devem 

identificar os usuários e promover o fortalecimento do vínculo entre 

a população e as equipes da estratégia saúde da família, 

mantendo a vigilância sobre as condições de saúde, diminuindo 

assim os riscos e agravos decorrentes da falta de coordenação do 

cuidado. 

V – Coordenação do cuidado: Responsabilizar-se pela 

continuidade do cuidado nos diferentes pontos de atenção, como o 

objetivo de promover a gestão compartilhada da atenção integral, 

além da corresponsabilização pelo cuidado do usuário com os 

outros pontos de atenção, outras estruturas das redes de saúde e 

intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. 

VI – Cuidado centrado na pessoa: Desenvolver ações de cuidado 

de forma particularizada de acordo com as necessidades das 

pessoas, tendo a família e a comunidade como elementos 

relevantes, propiciando assim intervenções familiares 

determinantes no cuidado. 

 

VII – População Adscrita: população que está presente no território 

da UBS. 

VIII - Resolutividade: As equipes devem ser capazes de resolver a 

grande maioria dos problemas de saúde, coordenando o cuidado 

do usuário em outros pontos da RAS, quando necessário. 

 

Art. 3º A Atenção Primária em Saúde no município de Timbiras/MA 

está estruturada nas Unidades Básicas de Saúde que deverão 

prestar serviços assistenciais a população, visando a promoção, 

proteção, reabilitação e prevenção à saúde. 

I – As Unidades Básicas de Saúde estão distribuídas na zona 

urbana e rural do município e são a porta de entrada preferencial 

da rede de atenção a saúde, sendo compostas por: 

a) Equipe de Saúde da Família: 

Composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde; 

b) Equipes de Saúde Bucal: 

Composta por cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico de saúde 

bucal. 

II – São prestados os seguintes serviços nas Unidades Básicas de 

Saúde: 

a) Atendimento integral e 

longitudinal a população adscrita; 

b) Atendimento a demanda 

espontânea; 

c) Consultas médicas; 

d) Consultas de enfermagem; 

e) Procedimentos de 

enfermagem; 

f) Serviço de imunização; 

g) Atendimento de grupos: 

hipertensos, diabéticos, gestantes, saúde da criança; saúde da 

mulher; hanseníase e tuberculose. 

Art. 4º Atribuições dos Profissionais de Atenção Primária. 

• Participar do processo de 

territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, 

inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 

dessas informações, priorizando as situações a serem 

acompanhadas no planejamento local; 

• Realizar o cuidado em saúde 

da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 

saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações, entre outros), quando necessário; 

• Realizar ações de atenção 

integral conforme a necessidade de saúde da população local, 

bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão 

local; 

• Garantir a integralidade da 

atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, 

prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento 

da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e 

de vigilância à saúde; 

• Realizar busca ativa e 

notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de 

outros agravos e situações deimportância local; 

• Realizar a escuta qualificada 

das necessidades dos usuários em todas as ações, 

proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 

estabelecimento do vínculo; 

• Responsabilizar-se pela 

população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 

quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema 

de saúde; 

• Participar das atividades de 

planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da 

utilização dos dados disponíveis; 

• Promover a mobilização e a 

participação da comunidade, buscando efetivar o controle social;  

• Identificar parceiros e recursos 

na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com 

a equipe, sob coordenação da SEMUS; 

• Garantir a qualidade do 

registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na 

Atenção Básica; 

• Participar das atividades de 

educação permanente;  

• Realizar outras ações e 

atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

Art. 5º O cadastro das famílias será de responsabilidade dos ACS 

e deverão ser feitos por meio do sistema e-SUS, bem como 

deverão ser utilizadas as fichas atualizadas de cada versão 

disponibilizada pelo Ministério da Saúde. 

Art. 6º O acompanhamento das famílias deverá obedecer aos 

seguintes critérios: 
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Cada agente comunitário deve visitar suas famílias cadastradas 

mensalmente de modo planejado e organizado para visitar 100% 

do território; 

Na impossibilidade de visitar todas as pessoas do mês, os agentes 

devem visitar os grupos prioritários como gestantes, crianças, 

diabéticos, hipertensos acamados e famílias em vulnerabilidade 

social; 

Área Descoberta: Se o ACS responsável pela área estiver ausente 

(férias, licença médica) a equipe deverá se reorganizar para 

realizar as visitas neste período obrigatoriamente para que estes 

usuários não fiquem desassistidos. 

Art. 7º Infraestrutura e Ambiência. 

A identificação visual das Unidades Básicas de Saúde deve estar 

em consonância com as normas propostas pelo Ministério da 

Saúde. 

As UBS devem fixar em local visível a toda a população: 

• Horário de Atendimento; 

• Mapa da área de abrangência; 

• População da área/equipe; 

• Identificação dos profissionais 

que compõem a equipe; 

• Cronograma de atividades e 

serviços disponíveis. 

Art. 8º Horário de Funcionamento. 

O Horário de funcionamento das UBS do município de Timbiras 

será de 08: às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. 

Art. 9º O acesso aos serviços prestados pelas equipes de saúde 

da família obedecerá às seguintes diretrizes: 

• O acesso será de acordo com 

as necessidades de saúde da população obedecendo aos critérios 

de risco e vulnerabilidade. 

• Organizar o serviço de modo 

que o tempo de espera entre marcação e atendimento seja de até 

7 dias. 

• Organizar o acesso para 

atendimento de demanda espontânea, garantindo o primeiro 

atendimento. 

Art. 10º Reuniões das equipes e atividades não assistenciais. 

A Coordenação de Atenção Básica deverá realizar reuniões 

mensais para avaliação e planejamento de ações: educação 

permanente, cronograma mensal, avaliação da produção e 

discussão sobre demais assuntos pertinentes. 

Art.11º Todas as atividades realizadas pelas equipes de saúde da 

família, equipes de saúde bucal e Agentes Comunitários de Saúde 

deverão ser obrigatoriamente registradas nas fichas do e-SUS e 

enviadas para a Central de Processamento de Dados conforme 

calendário disponibilizado e todos os profissionais devem zelar 

pela qualidade da informação, preenchendo todos os campos 

obrigatórios, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Art. 12º Os encaminhamentos para outros níveis de atenção à 

saúde devem obedecer aos seguintes critérios: 

• Todos os encaminhamentos 

deverão ser registrados em prontuário e fornecido o 

encaminhamento por escrito ao paciente. 

• Os encaminhamentos para 

serviços e níveis de complexidade não atendidos pelo município 

devem ser referenciados para o serviço de Tratamento Fora do 

Domicílio. 

• Os casos de urgência e 

emergência devem ser referenciados para o Hospital Regional de 

Timbiras. 

Art. 13º A dispensação de medicamentos prescritos pelos 

profissionais das UBS será de responsabilidade da Assistência 

Farmacêutica e seu local de Atendimento é a Farmácia Básica 

Central localizada no Centro de Saúde Victoriano Abdallla. 

Art. 14º As diretrizes de gestão das equipes serão de 

responsabilidade do Coordenador Local de Atenção Básica, e este 

tem como atribuições: 

• Realizar a territorialização e 

mapeamento da área de atuação das equipes; 

• Organizar e coordenar as 

ações assistenciais das equipes; 

• Orientar sobre o 

desenvolvimento de atividades das equipes em conjunto com as 

mesmas; 

• Avaliar a qualidade dos 

atendimentos prestados pelas equipes; 

• Realizar o monitoramento dos 

dados no e-SUS; 

• Organizar a documentação 

referente a Atenção Primária; 

• Apoiar o desenvolvimento de 

ações de educação permanente em saúde; 

• Supervisionar o trabalho das 

equipes nas UBS; 

• Mediar conflitos entre os 

profissionais de saúde; 

• Estabelecer protocolos e 

rotinas para as UBS; 

• Gerenciar recursos humanos: 

folha de ponto, planejamento de férias, licenças, dentre outros; 

• Planejar e acompanhar o 

desenvolvimento das atividades e serviços prestados nas UBS. 

Art. 15º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Timbiras/MA, 29 de Setembro de 2021. Lezui Farias Mousinho 

Secretário Municipal de Saúde. 
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