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PORTARIA SEMUS Nº 846, DE 19 DE JANEIRO 
DE 2022. 

 

SUSPENDE OS ATENDIMENTOS ELETIVOS DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

WINNETOU MICHEL KRAMBECK, no uso de suas 

atribuições de Gestor Municipal de Saúde estabelecidas no 

artigo 18 da Lei nº 8.080/90 e com base no artigo 14 da Lei 

Complementar nº 1.234, de 06 de junho de 2019, e; 

CONSIDERANDO a vertiginosa elevação da curva de contágio 

observada pelo monitoramento epidemiológico da Secretaria 

Municipal de Promoção da Saúde - SEMUS, que, apenas no último 

dia 13 de janeiro próximo passado, registrou o recorde diário 

de 1.050 novos casos de COVID-19 no Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização temporária dos 

serviços de atenção básica, com o objetivo de controle e 

aplacamento das demandas relacionadas a COVID-19; 

RESOLVE:  

Art.1º Suspender temporariamente os atendimentos eletivos nas 

unidades de saúde da atenção básica do Município, excetuando-se 

os atendimentos de puericultura e pré-natal. 

Parágrafo único. Os atendimentos das unidades ficam, até 

determinação contrária, essencialmente, destinados ao 

atendimento de intercorrências e atendimentos de síndromes 

gripais.  

Art.2º Até determinação contrária, ficam as unidades de saúde 

da atenção básica municipal autorizadas a atender usuários de 

qualquer região de saúde do Município para a realização de 

testes diagnósticos rápidos para pesquisa de antígenos (TR-Ag), 

e o consequente atendimento médico posterior na hipótese de 

diagnóstico “reagente/positivo”. 

Parágrafo único. Todas as unidades devem ser reorganizadas para 

realizar total atendimento dos casos síndromes gripais. 

Art.3º Convoca os profissionais da odontologia, para que, 

quando não estiverem realizando atendimento de urgência e 

emergência, dêem suporte no atendimento às demandas 

relacionadas ao COVID-19 (emissão de laudos, coletas, 

registros, entre outros). 



 

 
 

Art.4º Esta portaria tem seus efeitos a contar da data de sua 

publicação. 

 

Blumenau (SC), em 19 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

WINNETOU MICHEL KRAMBECK 
Secretário Municipal de Promoção da Saúde 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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