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 RECOMENDAÇÃO N.º 004/CMS - NF/27 DE MAIO  DE 2020 

 

                                                   Dispõe sobre recomendar ao Exm. º Prefeito a 

                                                   não flexibilização imediata decorrente a   proliferação                                                    

                                                   da  Doença COVID-19, decorrente do Coronavirus. 

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

 

O Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo, com fulcro nos artigos 196 a 200 da 

Lei Federal 8080/90, na condição de zelador de Direito a vida dos munícipes de Nova 

Friburgo, vem mui respeitosamente recomendar ao Exm. º Prefeito de Nova Friburgo a 

NÃO FLEXIBILIZAÇÃO IMEDIATA do ISOLAMNETO SOCIAL reiterado do 

princípio constitucional da PRIORIDADE ABSOLUTA; 

Considerando o previsto no artigo 196 e 197 da CRFB/88, esta mesma lei estabelece 

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", 

“São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público”. 

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 a importância de toda população friburguense manter o ISOLAMENTO 

SOCIAL e quando não for possível que façam o USO OBRIGATÓRIO DE 

MASCARAS, haja visto que a Rede Hospitalar Pública e Privada já está saturada em 

processo de colapsar. 

Considerando que os Centros de Triagens não estão implantados e implementados e há 

necessidade de utilizar os indicadores de saúde como instrumento para estabelecer um 

maior debate;  

Considerando que o quadro epidemiológico do município se agrava rapidamente, à 

medida que o Coronavírus começa a atingir a periferia e localidade rural; 

Considerando que a subnotificação e a falta de testes nos impedem de saber a verdadeira 

dimensão e evolução da Covid-19; 

Considerando a curva de Incidência de novos casos do COVID-19 e a sua necessidade 

de achatamento desta curva além da estruturação da Rede de Atenção Básica com Pleno 

funcionamento; 

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 

emergência declarada pelo Executivo Municipal através de Normas Editadas; 

RECOMENDA: 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO em caráter 

excepcional e temporário, recomenda ao Exm.º Prefeito Municipal de Nova Friburgo 

Dr. Renato Bravo a manutenção do ISOLAMENTO SOCIAL E SE MANIFESTA 

TOTALMENTE CONTRA A QUALQUER TIPO DE FLEXIBILIZAÇÃO 

NESTE MOMENTO.  

 

Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo 

 


