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PORTARIA Nº 002/2020 - SMS/PMRP, 

DE 23 de março de 2020 

 

Estabelece orientações sobre as medidas 
temporárias adotadas pela Secretária Municipal de 
Saúde para a prevenção do contágio pela doença 
COVID-19 (CORONAVIRUS) e de proteção para 
enfrentamento no que tange a saúde pública de 
importância internacional decorrente da pandemia. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 2º, inciso I do Decreto Municipal nº 050/2001 e 

art. 77, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, e, tendo em vista o disposto na Lei nº 

13.979 de 6 de fevereiro de 2020, na Portaria do Ministério da Saúde nº 356 de 11 

de março de 2020, no Decreto Estadual nº 609 de 16 de março de 2020, bem como 

as orientações e Declarações de Emergência de Saúde Pública oriundas da OMS, 

RESOLVE: 

Art. 1º Suspender, por tempo indeterminado, o atendimento eletivo em todas 

as unidades próprias da Rede Municipal de Saúde, tais como: Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), ambulatórios de especialidades médicas do Hospital Municipal, 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF); 

Art. 2º Consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico eletivo 

e visitas domiciliares eletivas ficam suspensas;  

Art. 3º O funcionamento das UBS se dará na modalidade de atendimento à 

demanda que se enquadre em casos de urgência e emergência, com classificação 

de risco, ficando suspensos os serviços relacionados ao Programa Bolsa Família, 

PSE, coleta de PCCU, pré-natal e Crescer saudável;  

  Art. 4º O Hospital Municipal realizará somente procedimentos de Urgência e 

Emergência, de forma que os agendamentos, marcações e realizações de 

procedimentos eletivos estão suspensos; 

Art. 5º As vistorias realizadas pelo departamento de vigilância sanitária em 

estabelecimentos comerciais do município ficam suspensas; 

Art. 6º Os idosos pertencentes ao público-alvo da 1ª fase da campanha de 

vacinação contra Influenza serão vacinados em domicílio; 
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Art. 7º Os serviços relacionados à emissão do cartão SUS estão suspensos. 

Art. 8º As unidades de saúde receberão reforço dos profissionais lotados nos 

serviços onde haverá suspensão temporária de atendimento, conforme escalas 

elaboradas conjuntamente pela equipe da saúde do município.  

Art. 9º Recomenda-se que a população rondonense permaneça nas suas 

residências e evitem locais públicos como principal medida de contenção da disseminação 

do coronavirus em nosso município.  

Art. 10º Esta Portaria vigorará enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de abrangência internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete da Secretária, em 23 de março de 2020 

 

EILLA RAMALHO DE DEUS  

Secretária Municipal de Saúde 


