
Quinta-feira
l8 dc março de 2021
Ano III .EdiÇão N 1173

-25-
Preíeitrrra Municipal de ltabaianinha- SE

Diário Oticial do
EXECUTIVO

AVISO (RESOLUçÃO N' 09/2021)

I:STADCI DF, SERGIP}:
PR E.FEITI.: L,t Df,, I'T.,t, BÀTÂ N IIT HA

SE(]R[T,{RIÁ MI iNICIPÂI, Df SÀI.,iDf

Resoluçlo N" 09 dc l7 dc Mlrco 2O2t do Conrtlho ltluolciprl de tieúdc

APR(}\'.A () pR(}.tE't'O E§-I'RÀt'Í:Gt('()
DE !:,rFR[:N'rAMElii-t't] l]E
EM}:R(;ÊN(]IA DE S.{I.iDE IT'ENTAI,

() Pleruirio do Conseltro Municilnl de §aúde de ttahaianinhaisE, no uso de suas atribuiçôes legars,
que lhe confere a I.ei No 850 d€ 2{) de dezembro de 2t}10. em sua l2'Rcuniâo Ordinárir realiz:rda
no dia l7 dr Marc'o dç 202 I, e

C()N§IDERANDO, que a Organtzação Mundial da saúde corrceitua sraúde mcntal como um cstado
de bem-estat no qual â pêssoa percebe suar habilidades- c produtivo ,§m suas etividtdqs laboroiri
consegue maneJar o e§tÍesse da rotina e tsm a capacidade de trazer contnburções positivas para a sua
comunidade e:

CON§II)IIRANID' quc diantc da PANDIMIA DO COVID-I9 e da sua gravidade p;icosstrcial aos
afetados e ets qus se encontram na linha de frente, tais cuida&rs devem ser constantcs. tcndo a
necessidade de medidas protetivas tanto pelos profissionais do CAPS I quanto peto coordenador
(gestor) e;

C.ONSIIIF,RANIIO. quc o CAPS I Hildebrando Dias da Costa" etravés da Sç'crctaria Municipal <te
SaÚde, diante da pandemia do Coronavirus, criou novas estratégras de trabalho som & equtpc
muhidisciplinar, dentÍo do projeto tcrapêuticn singular dc cadr usuirio e conscquentcmeÍrtc aos scu-s
respeetivos familiares e-

(-.()N§lDEB.{NÍX), que como a Êquipe e minims, stende uma demanda que exsedÊ ao Í!Íeconiuado
pcla ptrrtana 336/100l, neccssih dc invcstimento sm rpcuÍ:iros hunranos, edrrcação psrmancnte e
equipamenros para dar continuidadc aos projetor para enketamcnto do covÍD-19 e;

C(}N§lDEnÂlsD0, que pâulsds na ponario 6M/MS no3.35{} de O8 de dez*mbro dc ?0!0. insrtrur.
em caratêr excepcional c temporáno, incentivo linancerro Íêderal cle custero, pra desenvolver ações
no ârnbito dos scrviços de Rede de AtÊnçiio ( RÂPS, no cootexto do enfrentamento da emergêrrcia ern
politica dec'orrenre rla Covid-lg e.

()(}NSIDERAI§IIO. quc a ncçes$idádc dc adequargâo do mordelo de atençâo ofertado Jelo SIJS às
pcl§oas com transtornos mentais. no uso abusivo dc ôlcool Ê ouÍÍas drogas, busca-se, através deste
projeto o fartglecimento de uma redc de *rsistôncia cenlrada n8 atenção comunitária, assrxiada a re<le
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{e sen'iços de saúde e sociais. cqn ênâse na reabilifaçáo e reinserçâo social em t§Ínpr}s dc Covid' l9
e;
CONSIIIERANIX)" que o projeto tcró inicio ern feveÍciro a de:rcmbto de 2021. obi,etit'arxlo atingir
os usuários. Íhmiliares, comunidade e toda rede inlerset§riâ|.

DELIBTiRA:

Arr. I ". Aprova o Projeto Estratégico de Enfrentamcnto de Emergência de Saúde Montol NA Pandcmia
COVID-19 & sno 2O2l no MunicÍpio de ltabâianinhar'Sti.
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