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                                          RECOMENDAÇÃO N.º 003/CMS - NF/28 DE ABRIL DE 2020 

 

Dispõe sobre a instalação de barreiras sanitárias para evitar a  

proliferação da doença COVID-19, decorrente do coronavírus 

 (SARS-CoV-2), e dá outras providências. 

 

Considerando o disposto no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual é 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da 

saúde e da assistência Pública; 

Considerando que uma das atribuições e prerrogativas do Conselho Municipal de Saúde de 

Nova Friburgo (CMS-NF) é a garantia da qualidade de vida e da saúde ao Povo Friburguense; 

Considerando a responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo (CMS-

NF) enquanto Controle Social; 

Considerando que o município de Nova Friburgo se encontra em situação de emergia 

declarada pelo Executivo Municipal através d Normas Editadas; 

Considerando que as circunstancias passou impor de forma extraordinária, porém legal 

limitações as liberdades  e garantias constitucionais dos cidadãos friburguense; 

Considerando ser importante que o Executivo Municipal adote medidas especificas de 

proteção à população a fim de evitar a propagação da PANDEMIA; 

; Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 

O Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo, órgão de  Controle Social:  

RECOMENDA: 

Que em caráter excepcional e temporário, a instalação de pontos de fiscalização sanitária nas 

localidades cujo território façam divisas com outros municípios além de em Distritos e 

Bairros no qual possam ser considerados grandes propagadores do COVID-19, a qual podem 

ser barreiras sanitárias montadas com equipes de profissionais da área da saúde - podendo ser 

amparadas por forças públicas de segurança, como Polícia Militar ou Guarda Municipal - que 

fiscalizem a circulação de pessoas, bens e serviços a fim de reduzir os riscos de contágio ou 

impedir o ingresso ou a saída de pessoas e produtos que ofereçam o risco de contágio. 

 

Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo 

 


