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RECOMENDAÇÃO N.º 002/CMS - NF/28 DE ABRIL DE 2020 

 

Recomenda a contração/seleção de Profissionais de Saúde  

                                          por tempo especifico diante da pandemia da COVID-19. 

 

 

Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/1988) que, em 

seu Art. 196, determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”; 

 

Considerando que a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica do SUS), 

determina o papel do Estado quanto à saúde, em seu Art. 2º, parágrafo 1º, nos seguintes 

termos: “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos 

e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”; 

 

Considerando que a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe que os Conselhos de 

Saúde  são  órgãos colegiados composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, em caráter permanente e deliberativo, atua na 

formulação e no controle da execução da Política de Saúde, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em 

toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado; 

  

Considerando a Decretação de estado de calamidade pública em decorrência da Epidemia do 

COVID-19; 

Considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para resposta à 

pandemia de coronavírus (COVID-19), previstas nas diversas Legislações Publicadas; 

 

Considerando a crise causada pela PANDEMIA do coronavírus e diante da necessidade de 

reduzir a sobrecarga das unidades de saúde e de evitar a exposição desnecessária de 

beneficiários ao risco de contaminação; 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo DELIBERA que sejam adotas medidas 

que priorizem a assistência aos casos graves da COVID-19, sem prejudicar o atendimento 

aos demais usuários do SUS, sobretudo àqueles que não podem ter seus tratamentos adiados 

ou interrompidos. 

 

RECOMENDA: 

 

Recomenda para fins do enfrentamento da emergência de Saúde Publica de importância 

Internacional decorrente do COVID-19 que as autoridades municipais possam contratar 

/selecionar através de Ato Publico Profissionais de Saúde para o período determinado 

enquanto durar oficialmente a PANDEMIA do COVID-19. 
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