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 DELIBERAÇÃO ESPECIFICA CMS-NF EM 01/06/2020 

                                                   Delibera medidas que visam a garantia 

                                                        dos direitos e da proteção social das 

    Pessoas acometidas pela doença COVID-19. 

O CMS-NF no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
por seu Regimento Interno e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei nº 4668, de 
22 de fevereiro de 2019; cumprindo as disposições da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata; e 

Considerando as disposições da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, da Lei nº 8.080/1990 e da Lei nº 8.142/1990, que definem a 
saúde como um direito fundamental de todo ser humano e dever do Estado, a 
ser provida por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), uma política de 
Estado que visa à promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde de 
todos; 

Considerando a Carta dos Diretos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde do 
CNS, em suas sete diretrizes, sendo: Direito à Saúde, Tratamento Adequado, 
Atendimento Humanizado, Direitos, Corresponsabilidade, Direito à Informação, 
Participação, enquanto ferramenta para consolidar o exercício da cidadania na 
saúde em todo Brasil e, assim, garantir o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços de promoção e proteção da saúde; 

  

O Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo Delibera em sua 
Reunião Ordinária Virtual do dia 01 de Junho de 2020 

  

 Providências e compra imediata dos medicamentos específicos e definidos 
nos Protocolos utilizados na sedação de pacientes acometidos pela doença 
COVID-19, respeitando que o processo de atendimento humanizado deve ser 
empregado em todos os momentos de necessidades do Usuário de Saúde. 
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