
 

  
 

 
DECRETO Nº. 063/2020 

 
“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA 

PELO COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 

 
GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Artigo 66, Inciso VI 

da Lei Orgânica do Município; 
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 

de março de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os 
Continentes caracteriza pandemia; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento de medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente da infecção humana pelo COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar 

aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte coletivo; 
 

CONSIDERANDO a Lei 13.979 de 06 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 Nota Informativa nº 01/2020 do Núcleo Estadual de Saúde 

Mental Álcool e Outras Drogas/SES/SC; 
 
CONSIDERANDO a orientação da Nota Técnica Conjunta nº 007/2020 

DIVS/SUV/SES/SC e CRO/SC; 
 
CONSIDERANDO a orientação da Nota Técnica Conjunta nº 001/2020-

DIV/SUV/SES/SC e CRF/SC; 
 

CONSIDERANDO os Decretos do Estado de Santa Catarina nº 509 17/03/2020 e 
nº 515 de 17/03/2020; 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 058/2020; 
 

DECRETAR 
 
Art. 1º - Fica criado o Centro de Referência Municipal para Atendimento 

Exclusivo dos Sintomáticos Respiratórios na Unidade de Saúde do Campo da 



 

  
 

Água Verde, com funcionamento de domingo a domingo, das 07:00 até as 19:00, 
com início no dia 20 de março de 2020. 

 
Art. 2º - Fica determinado o fechamento temporário de todas as Unidades 
Básicas de Saúde do Interior devido aos remanejamentos de pessoal para as 

urgências 
 

Art. 3º - Fica determinado o fechamento temporário das Unidades Básicas de 
Saúde Willy Radke do Bairro Alto das Palmeiras, Eurico Paul do Bairro Cristo Rei, 
Ervino Treml do Bairro Água Verde, Alvino Muhlmann do Bairro Alto da Tijuca, e 

Marcílio Dias, devido aos remanejamentos de pessoal para as urgências. 
 

Art. 4º - O funcionamento das Unidades Básicas de Saúde Central, Jair Corte do 

Bairro Piedade e Cohab I, para atendimentos de casos clínicos urgentes que não 
se enquadram nos critérios de atendimento da UPA-24h e Centro de Referência 

Municipal do Campo da Água Verde, sendo que: 
 
I - A Unidade Básica de Saúde Central funcionará de segunda à sexta-feira das 

07:00 às 19:00; 
II - As Unidades Básicas de Saúde Jair Corte do Bairro Piedade e Cohab I, funcionarão 
de segunda à sexta-feira das 07:00 às 17:00; 
III - O Centro de Referência Municipal do Campo da Água Verde funcionará de 

domingo a domingo das 07:00 às 19:00; 
IV - A Unidade de Pronto Atendimento continuará com o atendimento para 

urgências e emergências 24 horas, ininterruptamente. 
 

Art. 5º - Ficam canceladas as atividades em grupo do Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS e Programa Psicossocial para Crianças e Adolescentes – 
PPCA. 

 
Art. 6º - O funcionamento da Policlínica Municipal ficará exclusivamente para os 
atendimentos prioritários nas especialidades médicas de cardiologia, pediatria, 

ortopedia, obstetrícia e cirurgia geral do aparelho digestivo, assim como 
agendamentos de oncologia via TFD. 

 

Art. 7º - O funcionamento da Vigilância Epidemiológica, conforme conjunto de 
ações definidas em legislações do SUS, será de segunda à sexta-feira, no horário 

das 07:00 às 18:00. 
 
Art. 8º - O atendimento de fisioterapia ficará restrito a somente casos 

prioritários. 
 

Art. 9º - O funcionamento do atendimento odontológico exclusivamente para 
urgências e emergências no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, 
situado na Policlínica Municipal, e nas Unidades Básicas de Saúde Jair Corte do 

Bairro Piedade e Cohab I, será no horário das 07:00 às 17:00. 
 



 

  
 

Art. 10 - Será ampliada a assistência farmacêutica para as Unidades Básicas de 
Saúde Central, Cohab I e Jair Corte, devidamente acompanhados pelas 

farmacêuticas do quadro, além da manutenção dos serviços na Farmácia da 
Policlínica Municipal e na Farmácia do Campo da Água Verde. 
 

Art. 11 – Fica prorrogada a validade das carteiras de saúde dos manipuladores 
de alimentos pela Vigilância Sanitária por mais 6 (seis) meses; 

  
Art. 12 – Fica ampliado o prazo de aceitação de prescrições para medicamentos 
de uso contínuo, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de 06 (seis) para 

12 (doze) meses.  
 
Art. 13 – Fica proibido o consumo de chimarrão nas dependências das Unidades 

de Saúde, considerando a transmissibilidade viral. 
 

Art. 14 – O funcionamento dos serviços de saúde públicos e privados de análises 
clínicas, de diagnóstico e serviços médicos credenciados no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

 
Art. 15 - Instituição de plantão de transporte sanitário de pacientes entre as 
unidades de saúde; 

 
Art. 16 - O funcionamento da Vigilância Sanitária em expediente interno com 

equipe mínima, em regime de escala e sobreaviso até dia 24 de março de 2020, 
será no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. 
 

Art. 17 – Ficam suspensas as atividades de atendimento eletivo ao público da 
Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária até dia 24 de março de 

2020. 
 

Art. 18 – Ficam suspensas temporariamente as viagens para consultas e exames 

eletivos através do TFD, mantendo-se o atendimento e transporte aos pacientes 
oncológicos e pacientes que realizam hemodiálise.  
 

Art. 19 – Fica determinado que os servidores da Secretaria Municipal de Saúde 
que reingressaram ao Município de Canoinhas após período de férias em que 

viajaram a localidades onde o surto do COVID-19 tenha sido reconhecido, 
permaneçam em isolamento domiciliar pelo período de 7 (sete) dias contados do 
retorno em caso de assintomáticos e 14 (quatorze) dias em caso de manifestação 

de sintomas relacionados. 
 

Art. 20 - Fica autorizada a concessão de férias para servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde que possuem férias vencidas e/ou acumuladas, em razão do 
fechamento de unidades, para melhor adequação dos serviços, a fim de evitar 

ainda aglomeração de pessoas nas unidades de saúde, conforme definido em 
Decretos específicos. 
 



 

  
 

Art. 21 – Fica instituída a Central Municipal de Informações do COVID-19, que 
atendera a população através dos telefones: (47) 3621-7758, (47) 99916-1867, e 

(47) 99277559, no horário das 07:00 às 19:00, de domingo a domingo, iniciando 
no dia 20/03/2020. 

 

Art. 22 – Fica instituído o Comitê Estratégico de Enfrentamento a Pandemia do 
Novo Coronavírus (COVID-19), que terá seus membros nomeados através de 

portaria. 
 
Art. 23 - Não haverá territorialização para atendimento nas unidades de saúde 

no período de vigência deste Decreto. 
 
Art. 24 - Ficam considerados serviços públicos essenciais todas as atividades e 

serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Art. 25 – Fica autorizado o remanejamento temporário de profissionais da 
Secretaria Municipal de Saúde para atendimento em unidades de saúde 
diferentes de sua lotação no âmbito do Município de Canoinhas, autorizado ainda 

o desempenho de atividades de suporte nos serviços de saúde, com finalidade de 
combater a pandemia e outras implicações ao sistema de saúde relacionadas ao 
COVID-19. 

 
Art. 26 - Salvo disposição em contrário, fica este Decreto vigente pelo período de 

30 (trinta) dias, com início em 20/03/2020, podendo ser prorrogado por igual 
período 

 
Canoinhas/SC, 19 de março de 2020. 

 
 

 
 
 

 
GILBERTO DOS PASSOS 

Prefeito 

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, 
Finanças e Orçamento, em 19/03/2020. 

 


