
 
                                                                                 

 

NOTA OFICIAL 

 

 CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Santa Catarina determinou novas medidas, em 

função da pandemia de coronavírus (COVID-19), que exames e cirurgias eletivos e consultas ambulatoriais 

estão suspensos; 

 

 CONSIDERANDO o DECRETO ESTADUAL Nº 515, DE 17 DE MARÇO DE 2020 que declara 

situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças 

infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências; 

 

CONSIDERANDO a suspenção imediata por 07 (sete) dias da circulação de veículos de transporte 

coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros; das atividades e dos serviços 

privados não essenciais; 

 

CONSIDERANDO todas as medidas preventivas já adotadas pelas Associações e Consórcios 

Intermunicipais e, propriamente pelos Municípios; 

 

CONSIDERANDO Ofício n. 140/2020, da Procuradoria – Geral de Justiça de Santa Catarina, por 

seu Procurador-Geral de Justiça Dr. Fernando as Silva Comin; 

 

CONSIDERANDO a responsabilidade sanitária de cada Município em seu território, discutida 

pelos Secretários Municipais de Saúde da Macrorregião Oeste; 

  

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, 

por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, visando as medias necessárias e, não 

aglomeração de pessoas RECOMENDAMOS: 

 

a) Que os municípios suspendam os transportes coletivos (vans e carros das unidades de saúde) dos 

municípios até o estabelecimento dos prestadores de serviços (Credenciados) pelo período de 07 

(sete) dias, com o devido REAGENDAMENTO de consultas, exames e procedimentos eletivos. 

 

Solicitamos aos Municípios avisarem às Clínicas credenciadas ao CIS-AMOSC com antecedência, e 

nesse sentido, pedimos também a compreensão dos credenciados no tocante aos reagendamentos para não 

prejudicar os pacientes. 

 

 Por fim, orientamos aos gestores municipais para que priorizem o transporte de pacientes de 

Urgência e Emergência, Quimioterapia, Radioterapia, Tratamento Renal Intensivo e Pré-Natal (gestantes de 

alto risco) enquanto perdurar esta situação.  

  

Em razão disso, informamos que o expediente interno no CIS-AMOSC nos próximos dias será 

alterado, sem prejuízo aos compromissos já assumidos. Após estiver estabelecida a forma de atendimento 

todos serão comunicados. 

Chapeco, 18 de março de 2020 

JANETE PARAVIZI BIACHIN 

Prefeita de Arvoredo 

Presidente do CIS-AMOSC 


