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ATO NORMATIVONº 02/2020 

De 27 de abril de 2020. 

 

Dispõe sobre o funcionamento das Unidades 

Básicas de Saúde do Município de Itatuba e 

da outras providências. 

 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que o Município de Itatuba editou o Decreto nº 04 de 17 de março de 2020, 

em que estabelece medidas urgentes para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional, decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID- 19), 

decreta situação de emergência no Município de Itatuba, define outras medidas urgentes para 

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o atendimento adequado à população, 

principalmente, não desassistir aos casos urgentes que, por ventura, virem a surgir; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Esta Portaria estabelece o protocolo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, 

nos Centro de Especialidades Odontológicas, Farmácia Básica de Saúde e Secretaria de Saúde.  

Art.2º - As UBS´s funcionarão para atendimento à população durante todo o expediente das 

07:00h as 16:00h para atendimento espontâneo de urgência. 

I- Os atendimentos eletivos deverão ser previamente agendados, com espaço dobrado 

entre as consultas, para evitar possíveis aglomerações dentro das unidades.  

II- Os Agentes Comunitários de Saúde deverão fazer a parte educacional, informando a 

população a respeito do funcionamento das UBS´s. 

III- Caberá a todos os servidores a promoção da parte educativa, orientando que as pessoas 

freqüentem as UBS´s utilizando máscara. 

Art.3º -Toda a equipe de odontologia do município deve se revezar para realizar atendimentos 

de urgência no CEO, conforme escala emitida pela coordenação da atenção básica. 
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Art.4º - A Farmácia Básica do município tem seu funcionamento reduzido para atendimento ao 

público, 08:00h às 12:00h, devendo, portanto funcionar internamente para averiguação de 

estoque e alimentação de sistema.  

Art.5º- A Secretaria de Saúde tem seu horário reduzido apenas para atendimento do público, 

08:00h às 12:00h, no período da tarde, seguirá com suas atividades internas. 

Art.6º- As normas descritas serão imediatamente revogadas quando cessar o estado de 

emergência ou calamidade pública decretadas pelo município.  

Art. 7º- O ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

WALESKA ARRUDA ANDRADE 

Coordenadora da Atenção Básica 

 

ELEN BORBA DE SOUZA 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 




