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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

 

 

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,

do Art. 8º da lei Complementar nº 84/95, 

CONSIDERANDO a manutenção 

federal através do decreto legislativo nº

estado através do Art. 6º do decreto estadual nº 

CONSIDERANDO a manutenção das medidas preventivas de combate 

ao COVID-19 que estabelecem a lei nº 1

estadual nº 1.794 e o decreto municipal n° 13.012/2021;

CONSIDERANDO a nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020 

que dispõe sobre as medidas de prevenção e controle que 

devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos 

ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars

2) – atualizada em 09/03/2022;

CONSIDERANDO a nota informativa conjunta n° 005/2022 

dive/divs/cesp/suv/ses/sc, orienta sobre a importância do 

uso universal de máscaras de proteção facial nos serviços de 

saúde e nas instituições de longa permanência para idosos, 

no contexto da pandemia de covid

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção de 

estratégicas com objetivo de controle e dirimição da 

pandemia COVID-19 em âmbito municipal.

RESOLVE:  

Art.1º Estabelecer 
serviços de saúde públicos e privados

Blumenau. 

Art.2º É obrigatório o uso de máscaras por profissionais e 
usuários em todos os serviços que prestam assistência em 
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ESTABELECE REGRAS DE UTILIZAÇÃO DE 
MÁSCARA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 
NO ÂMBITO DO MUNCÍPIO DE BLUMENAU

 

WINNETOU MICHEL KRAMBECK, no uso 
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, do inciso II 

do Art. 8º da lei Complementar nº 84/95, e; 

a manutenção do estado de calamidade a nível 

decreto legislativo nº 6, de 2020

o através do Art. 6º do decreto estadual nº 

a manutenção das medidas preventivas de combate 

19 que estabelecem a lei nº 13.979/2020,

e o decreto municipal n° 13.012/2021;

CONSIDERANDO a nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020 

põe sobre as medidas de prevenção e controle que 

devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos 

ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars

atualizada em 09/03/2022; 

CONSIDERANDO a nota informativa conjunta n° 005/2022 

e/divs/cesp/suv/ses/sc, orienta sobre a importância do 

uso universal de máscaras de proteção facial nos serviços de 

saúde e nas instituições de longa permanência para idosos, 

ontexto da pandemia de covid-19; 

a necessidade da manutenção de 

estratégicas com objetivo de controle e dirimição da 

19 em âmbito municipal. 

Estabelecer as regras de utilização de máscara

serviços de saúde públicos e privados do Município de 

É obrigatório o uso de máscaras por profissionais e 

usuários em todos os serviços que prestam assistência em 
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, DE 14 DE MARÇO 

UTILIZAÇÃO DE 
MÁSCARA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

MUNCÍPIO DE BLUMENAU 

, 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 

do inciso II 

do estado de calamidade a nível 

2020  e do 

o através do Art. 6º do decreto estadual nº 1.794/2022;  

a manutenção das medidas preventivas de combate 

3.979/2020, o Decreto 

e o decreto municipal n° 13.012/2021;  

CONSIDERANDO a nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020 

põe sobre as medidas de prevenção e controle que 

devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos 

ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-

CONSIDERANDO a nota informativa conjunta n° 005/2022 

e/divs/cesp/suv/ses/sc, orienta sobre a importância do 

uso universal de máscaras de proteção facial nos serviços de 

saúde e nas instituições de longa permanência para idosos, 

a necessidade da manutenção de medidas 

estratégicas com objetivo de controle e dirimição da 

utilização de máscara nos 

do Município de 

É obrigatório o uso de máscaras por profissionais e 

usuários em todos os serviços que prestam assistência em 
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saúde ambulatorial, pré-hospitalar e/ou hospitalar, 

independente das atividades realizadas. 

Art.3º As regras sobre o tipo e modo de uso das máscaras por 
profissionais e usuários de cada modalidade de serviço de 

saúde são as estabelecidas na nota técnica 

gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020, revisada em 09/03/2022. 

Art.4º Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua 
publicação. 

 

Blumenau (SC), em 14 de março de 2022. 

 
 
 
 

WINNETOU MICHEL KRAMBECK 
Secretário Municipal de Promoção da Saúde 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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