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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

 

Disciplina, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de 

São Pedro da Aldeia, a adoção de medidas temporárias para a 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), 

com o objetivo de assegurar a continuidade das funções 

administrativas e o adequado enfrentamento à emergência de 

saúde pública de importância internacional, reconhecida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e define os parâmetros 

para atendimentos nas Unidades de Saúde Municipal. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema 

Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e 

restritas aos riscos; 

 

CONSIDERANDO que esse evento está sendo observado em outros países do continente 

americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência 

da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS; 

 

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), 

por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

 

CONSIDERANDO que a Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito nacional, ficando sob-responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS/MS) a gestão do COE-nCoV, a Seção II, Capítulo II, do Título VIII da Constituição Federal, que 

dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS; a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 

as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes; 
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CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS;  

CONSIDERANDO  que cabe ao Poder Público reduzir as possibilidades de contágio do 

Coronavírus, causador do vírus COVID – 19; 

 

CONSIDERANDO que o público de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento do vírus 

evoluindo para os casos mais graves e o grupo de idosos. 

 

CONSIDERANDO  o decreto estadual  n: 46.970 de 13 de março de 2020,que  dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19), do regime de trabalho de servidor público e contratado, e da outras providências. 

 

CONSIDERANDO que o decreto n: 46.973 de 16 de março de 2020 reconhece a situação de 

emergência na saúde pública do estado do rio de janeiro em razão do contágio e adota medidas de 

enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (covid -19), e da outras providências.  

 

CONSIDERANDO que o decreto n: 023 de 14 de março de 2020 que dispõe sobre a criação 

do gabinete de crise para enfretamento  da emergência de saúde publica de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid -19) no âmbito do Município de São Pedro da Aldeia  e da outras 

providências.  

 

CONSIDERANDO que o decreto n: 024 de 14 de março de 2020 que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contagio do coronavírus (covid -19) no âmbito do Município de São Pedro da 

Aldeia  e da outras providências.  

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve: 

 

Art. 1°: Suspender o atendimento a pacientes idosos em toda rede municipal de saúde, 

no prazo de 20 dias a partir do presente momento, articulando com a rede básica de saúde para 

monitoramento desses usuários e na necessidade atendimento domiciliar, assim como ficará 

suspensa algumas especialidades na Policlínica Municipal. 
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Art. 2°: Suspender agendas programadas e as atividades em grupo nas unidades 

(CAPSI, CAPS, AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE), mantendo-se os atendimentos com demanda espontânea, inclusive em apoio e 

diagnóstico de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus (COVID – 19). 

 

Art. 3°: Reduzir o quantitativo de usuários para atendimento na Policlínica Municipal, 

tendo observação a pacientes sintomáticos para busca ativa com medidas de prevenção. Tal medida 

se caracteriza de forma a manter o atendimento mínimo ao usuário, não deixando que o mesmo por 

algum motivo se dirija para as unidades de emergência de forma desnecessária evitando ao máximo 

qualquer tipo de aglomeração. 

 

Art 4°: Suspender transportes de usuários, respeitando as normativas do estado, sendo 

assim só estaremos dando entrada para inserção no sistema de procedimentos de cardiologia, 

nefrologia e oncologia. Demais atendimentos ficarão em cumprimento das determinações da 

Secretaria de Estado e Saúde do Rio de Janeiro. 

 

Art 5º:  Fica autorizado, até o dia 15 de abril de 2020, a imediata adoção do Regime 

Diferenciado de Trabalho - RDT nos órgãos administrativos da SESAU, aos servidores nas 

seguintes hipóteses: 

 I - pessoas com mais de 60 anos; 

II - portadores de doenças cardíacas, pulmonares, renais ou outras crônicas com 

apresentação de atestado emitido pelo seu médico, onde se caracteriza grupo de risco, para 

evolução de prognostico da COVID-19; 

III - diabéticos, transplantados, portadores de doenças oncológicas, ou portadores de 

doenças tratadas com medicamento imunossupressores, quimioterápicos, mediante prescrição 

médica ou atestado emitido pelo seu médico; 

IV - as gestantes. 

 

§1º - Os requerimentos e comprovações pertinentes a este ato deverão ser 

encaminhados, por memorando interno, a Secretaria de Saúde do Município para deferimento ou 

não, conforme análise prévia. 
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§2º - O Regime Diferenciado de Trabalho - RDT, para efeitos desta IN, consistirá no 

exercício remoto das atividades funcionais, devendo o membro ausente estar disponível por meio 

de recursos tecnológicos (E-mail, Celular, Redes Sociais, WhatsApp, Telegram, etc), sob pena de 

responsabilidade funcional. 

 

§3º - Os servidores em Regime Diferenciado de Trabalho - RDT deverão estar 

acessíveis durante os dias úteis entre 8:00h e 17:00h e qualquer conduta externa incompatível com 

a gravidade vivenciada (praia, shopping, eventos, festas, bares e etc) será apurada e o servidor 

punido administrativamente, civilmente e criminalmente, após o exercício pleno do contraditório e 

da ampla defesa.  

 

§4º - A Secretária de Saúde estabelecerá as atividades funcionais que serão 

desempenhadas remotamente pelos servidores ausentes. 

 

Art 6º: Ficam suspensas, as férias deferidas ou programadas, licenças e folgas dos 

servidores da área da Saúde pelo período de 60 dias. 

 

Art 7º: A Secretaria Municipal da Saúde poderá requisitar aos demais órgãos 

municipais recursos humanos a serem alocados temporariamente para suprir necessidade 

excepcional de atendimento à população, sendo que a requisição deverá ser processada, quanto à 

sua viabilidade, pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

Art. 8º - É vedado o ingresso na Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) do 

Município, de pessoa, servidor ou não, ciente de sua contaminação pelo novo coronavírus 

(COVID-19) ou classificada como caso suspeito, nos termos das orientações da Secretaria 

Municipal de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde. 

 

Art. 9º - Fica suspensa a participação presencial de membros e servidores da Secretaria 

de Saúde, ainda que em outra unidade da federação ou na qualidade de integrante de comissões e 
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órgãos congêneres, em eventos externos que envolvam aglomeração de público, ressalvadas 

hipóteses extraordinárias que deverão ser submetidas à avaliação da Secretária de Saúde. 

 

Art. 10º - Fica recomendado aos servidores que não realizem viagem ao exterior, até o 

dia 30 de abril de 2020. 

 

Art. 11º - Ficam suspensos o atendimento e a prática de atos que envolvam a presença 

de público externo, exceto servidores do Município de São Pedro da Aldeia, nos órgãos 

administrativos da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), tais como Lei de Acesso a Informação 

e Ouvidoria, pelo prazo estabelecido no art. 3º, ressalvados os casos urgentes e de relevante 

interesse público. 

 

§1º - O público externo, no prazo estabelecido no art. 5º, será atendido por meio 

eletrônico através do E-SIC para demandas da Lei de Acesso a Informação e através do ALÔ 

CIDADÃO para demandas de Ouvidoria disponíveis no sítio eletrônico 

http://transparencia.pmspa.rj.gov.br/, ou através de E-mail: sesau@pmspa.rj.gov.br, ou ainda por 

meio do telefone (22) 2627-6615. 

 

§2º - A Secretaria de Saúde do Município promoverá ampla divulgação das medidas 

definidas no caput do art. 11º. 

 

Art. 12º - Os casos omissos ou dúvidas que surgirem sobre esta IN serão dirimidos na 

forma da Lei nº 13.979/20 e pela Secretária Municipal de Saúde. 

 

 

FRANCISLENE CASEMIRO 

= SECRETÁRIA DE SAÚDE = 

 

 

 


