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PORTARIA N.º 001/2021 

 

 

“DEFINE MEDIDAS PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

O Secretário Municipal de Saúde de Iúna, Estado do 

Espírito santo, no uso de suas atribuições legais e, 

 

Considerando o estado de emergência na saúde 

em decorrência da pandemia do Coronavírus; 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 4838-R de 17 

de março de 2021 que definiu medidas mais 

restritivas para controle da Covid-19; 

 

Considerando o alto índice de lotação da Unidades 

de Terapia Intensiva – UTI do Estado. 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Instituir e designar os servidores Weverton da Silva Feitosa, Ricardo Evangelista 

Leite, Marília Machado Silva, Ariádia Bebiani Provetti Jacinto, Ana Elisa Oliveira 

Coelho e Joseane Pinheiro para compor Comitê Técnico a fim de conduzir as ações 

de controle e prevenção da Covid-19 no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 

de Iúna. 

 

§ 1º - As atividades desenvolvidas pelo comitê técnico são de caráter consultivo, 

instrutivo e norteador a fim de balizar as ações do enfrentamento da crise do 

Coronavírus. 

 

§ 2º - A designação dos servidores do referido comitê não incorrerá em ônus à 

municipalidade, exceto aquelas previstas em lei. 

 

Art. 2º - O atendimento dos pacientes com casos de síndromes respiratória (suspeitos 

de Covid-19) terão atendimento prioritário em qualquer unidade básica de saúde do 

município. 

 

Parágrafo único. Os atendimentos de pré-natal serão mantidos sem restrição. Os 

demais atendimentos serão realizados de acordo com a necessidade do caso e fluxo 
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de pacientes, organizados pela equipe de forma a não promover aglomerações nas 

unidades de saúde. 

 

Art. 3º - O atendimento regular da sala de vacinas da UBS Guanabara será mantido, 

funcionando de forma ininterrupta de 07:00 horas às 16:00 horas, a partir do dia 

22/03/2021.  

 

Art. 4º - O atendimento odontológico não sofrerá alterações, mantendo-se as 

restrições ora vigentes.  

 

Art. 5º - Ficam criadas as equipes de fiscalização e orientação e prevenção do Covid-

19. 

 

§ 1º - As equipes serão compostas por pelo menos um Fiscal e outros servidores. 

 

§ 2º - As equipes atuarão na fiscalização e orientação da população geral e junto ao 

comércio. 

 

§ 3º - Ficam instituídos plantões para fiscalização noturna e em finais de semana. 

 

§ 4º - As escalas e atividades a serem realizadas serão definidas pelo comitê técnico 

da saúde. 

 

Art. 6º - Ficam suspensas as visitas intradomiciliares de rotina dos Agentes Comunitários 

de Saúde e Agentes de Endemia, ações do VIGIAGUA e os ciclos de combate à 

Dengue. 

 

§ 1º - Os servidores constantes do caput passarão a desenvolver atividade de caráter 

educativo, prestando orientação à população geral quanto ao uso das medidas de 

prevenção da doença e poderão compor as equipes de fiscalização. 

 

§ 2º - Ficam mantidos as escalas de plantão nas unidades de saúde conforme escalas 

vigentes, ações de controle da Leishmaniose, ações de bloqueio contra Dengue, 

fumacê e atendimento a denúncias. 

 

§ 3º - Para efeito do gozo do adicional de produtividade, as atividades de campo 

dos Agentes de Saúde e Endemias serão atestadas pelo comitê técnico da saúde 

que poderão requerei informações adicionais para este fim. 

 

Art. 7º - O registro de frequência dos servidores compreendidos no artigo 1º desta 

portaria, bem como dos fiscais, acontecerá em qualquer equipamento de registro 

de frequência dos setores da Prefeitura Municipal de Iúna. 
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Art. 8º - Fica autorizado aos servidores o pagamento de horas extraordinárias para o 

exercício de atividades relacionadas ao tema mediante comprovação em registro e 

devidamente justificado nos termos da lei.  

 

Art. 9º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá 

validade até 31/03/2021, podendo ser alterada na sua íntegra ou parcialmente a 

qualquer tempo. 

 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Iúna, aos dezoito dias do mês de 

março de dois mil e vinte e um (18/03/2021). 

 

 

 

 

                                      

 

DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR 

Secretário Municipal De Saúde 

 

 

 

 

 
 


