Edição nº.3412 - XIV - Sexta, 20 de março de 2020

Sumário
PORTARIA 09.2020 SAÚDE - DISPÕE ACERCA DO REGIME DE FUNCIONAMENTO DOS
SERVIÇOS E DEPARTAMENTOS, E HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. CONTINGENCIAMENTO CORONA VÍRUS COVID-19 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 09.2020 SAÚDE - DISPÕE ACERCA DO REGIME DE FUNCIONAMENTO
DOS SERVIÇOS E DEPARTAMENTOS, E HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. CONTINGENCIAMENTO CORONA
VÍRUS - COVID-19 .
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE
FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 388/2020, publicado em 18 de Março de 2020, que
dispõe sobre medidas de prevenção ao contagio e de enfrentamento da epidemia do
COVID-19 no âmbito do município de Teixeira de Freitas/BA;
CONSIDERANDO à previsão, disposta no Artigo 11 do Decreto Municipal 388, que autoriza
a expedição de normativas internas de funcionamento de seus serviços e departamentos,
inclusive com definição de horários de atendimento ao público.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituído alterações provisórias no funcionamento de alguns Serviços e
Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, quais sejam:
I – Sede da Secretaria Municipal de Saúde: funcionará apenas com atividades internas,
exceto nos setores de ALMOXARIFADO, que manterá a dispensação de fraldas, fórmulas e
materiais de curativo, e da FARMÁCIA que dispensará as demandas judiciais e dispensação
do CAPS, os demais Setores lotados na sede da Secretaria Municipal de Saúde farão
atendimento apenas por telefone (relação ao final da portaria);
II – AMBULATÓRIO CENTRAL: funcionará apenas a farmácia para entrega de medicações
da saúde mental (CAPS) e insulina;
III – CAPS: atendimento suspenso, as medicações serão entregues pela farmácia do
Ambulatório Central;
IV – CEO: funcionará em regime de plantão, atendendo apenas emergências;
V – CER IV – suspenso agendamento médicos, atendimento dos municípios pactuados,
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atendimentos dos usuários com idade igual ou superior a 60 anos, atendimentos dos
usuários dentro do grupo de risco, atendimentos das Oficinas de Artesanato e Pintura,
atendimentos do Ambulatório de Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição, permanecem os
atendimentos de Teixeira de Freitas que não entram na regra acima e concessões de bolsas
de Estomia;
VI – CEREST: atendimento suspenso;
VII – CTA: atendimento normal;
VIII – CTO: atenderá apenas fisioterapia e consultas ortopédicas pós-trauma;
IX – LACEN: atendimento ao público das 6:30 às 12:30, após, atendimento interno para as
unidades de saúde;
X – PSF/ UBS / ESF: agendamento de consultas estarão suspensos, serão realizados
somente atendimentos de urgência, casos suspeitos de CoronaVírus, pré-natal, teste do
pezinho, teste da mamãe, curativo e vacinação, Aferição de PA e verificação de glicemia
apenas para pacientes em consulta, serviço de odontologia só emergências;
XI – REGULAÇÃO: atendimento ao público via telefone (relação ao final da portaria);
XII – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: atendimento ao público via telefone (relação ao final
da portaria);
XIII – VIGILÂNCIA SANITÁRIA: atendimento ao público via telefone (relação ao final da
portaria);
XIV – Os serviços hospitalares HMTF e UMMI, de pronto atendimento, UPA e SAMU não
sofrerão alterações.
XV – Fica autorizado os Diretores das Unidades de Saúde (HMTF, UMMI e UPA) a
realizarem expediente de fluxo e organização interna, desde que previamente autorizado
pelo Secretário Municipal de Saúde, que assinará em conjunto com o Diretor da Unidade;
Art. 2º - Trabalho remoto para servidores maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, gestantes
e casos especiais a serem avaliados pelo Departamento de Recursos Humanos, quais
deverão exercer suas funções em regime de Home Office;
Art. 3º - O responsável por cada Serviço e Departamento, obedecendo as peculiaridades,
poderá estabelecer regime de escala entre servidores, mediante autorização expressa do
Secretário Municipal de Saúde.
Art. 4º - Ficam suspensos os Day Off de todos os profissionais;
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Art. 5º - As visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate
as Endemias estarão suspensas, ficando estes à disposição da gestão municipal;
Art. 6º - Os servidores dispensados de apresentarem-se ao serviço devem cumprir sua
carga horária em seus domicílios, garantindo o isolamento social proposto para a prevenção
do contágio pelo COVID-19, sob pena de processo administrativo;
Art. 7º - Havendo necessidade de garantir assistência à saúde da população, serão
remanejados servidores para setores essenciais segundo necessidade dos serviços, nova
portaria será publicada posteriormente com os respectivos nomes dos servidores.
Art. 8º - Para facilitar o acesso da população a informações referente a situação de
COVID-19, ou novo coronavírus, foi criado canais de comunicação por meio de contato
telefônico e WhatsApp pelo (73) 99844-3768 ou pelo e-mail: informecovid19.txf@gmail.com,
para esclarecimentos de dúvidas, casos suspeitos, informações sobre sintomas e medidas
preventivas.
Art. 9º - As situações omissas nesta Portaria, serão resolvidas pelo Secretário Municipal de
Saúde, observadas as legislações pertinentes ao caso.
Art. 10º - Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Teixeira de Freitas – BA, em 20 de março de 2020.

HEBERT FERNANDES CHAGAS - Secretário da Saúde de Teixeira de Freitas

ANEXO I – PORTARIA Nº 09/2020 SMS
CONTATO TELEFÔNICO DOS SETORES
SETORES
HEMOBA
CAPS
CEO
CER
REGULAÇÃO
CTA
CTO
HMTF
LACEN
MELHOR EM CASA
UMMI
Chave de verificação: domtdf003412c520032020

TELEFONES
(73) 3011-2739
(73) 3011-2726 / 2735
(73) 3011-2762
(73) 3011-2720
(73) 3291-2475 / 2929
(73) 3011-2713
(73) 3011-2734
(73) 3011-0950
(73) 3291-7514
(73) 3011-9755
(73) 3291-2763/3011-2760
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INFORME COVID-19

(73) 3011-2779
(73) 3011-7300
(73) 99844-3768

HEBERT FERNANDES CHAGAS - Secretário da Saúde de Teixeira de Freitas
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