Agradecemos o preenchimento de
Formulário para Apresentação do Plano Estruturado de
Prevenção e Enfrentamento à Epidemia do novo Coronavírus
(COVID-19)
Isto foi o que recebemos de você:

Formulário para Apresentação do
Plano Estruturado de Prevenção e
Enfrentamento à Epidemia do novo
Coronavírus (COVID-19)
O Decreto Estadual n.º 55.240/20 possibilitou às Associações Regionais de Municípios
a adoção de um processo de cogestão regional, estabelecido por meio de um Plano
Estruturado de Prevenção e Enfrentamento
à Epidemia do novo Coronavírus (COVID-19), com medidas de proteção à saúde
pública devidamente embasadas em evidências cientíﬁcas, através de critérios
epidemiológicos e sanitários, ﬁrmado por responsável técnico da área de saúde pública
em Ciências Médicas,
preferencialmente infectologista ou epidemiologista, observadas as peculiaridades
locais. O Plano Estruturado deverá ser aprovado por decisão colegiada de pelo menos
2/3 dos municípios da região COVID, representados por seus prefeitos. O Plano
Estruturado
deverá ser encaminhado exclusivamente por meio deste formulário eletrônico, no
prazo mínimo de quarenta e oito horas de antecedência da vigência. Os documentos
encaminhados por meio deste formulário deverão ser divulgados, em até vinte e quatro
horas após
o seu protocolo, mediante a disponibilização do conteúdo do Plano, dos protocolos e
dos pareceres técnicos no sítio eletrônico das Prefeituras Municipais, devendo ser
informado o link à SAAM, que providenciará a sua divulgação no âmbito do sítio
eletrônico
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br Quaisquer dúvidas sobre este formulário,
entre em contato pelo cogestao@saam.rs.gov.br Para receber a conﬁrmação
automática de envio deste formulário, por favor, informe abaixo o endereço de email.

Endereço de e-mail *

coronavirus@portoalegre.rs.gov.br

Conheça o Modelo de Distanciamento Controlado:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/ Acesse, compartilhe e adote os protocolos. Vamos
juntos vencer a COVID-19.

Identiﬁcação do Requerente

Requerente (Nome da Associação Regional de Município) *

Municípios da R10 - Porto Alegre, Gravataí, Glorinha,Cachoeirinha, Alvorada e Viamão

Endereço de e-mail institucional do requerente *
Os contatos acerca deste formulário serão feitos por meio deste endereço de e-mail.

coronavirus@portoalegre.rs.gov.br

Região de Monitoramento *
Selecione a região de monitoramento a que pertence o município ou a associação. Conheça as
regiões em https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/

R10 - Metropolitana - Porto Alegre

Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia (COVID-19)

O Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia possui
medidas de proteção à saúde pública, devidamente embasadas em
evidências cientíﬁcas, através de critérios epidemiológicos e sanitários,
ﬁrmado por responsável técnico da área de saúde pública
em Ciências Médicas e preferencialmente, Infectologista ou
Epidemiologista, observadas as peculiaridades locais? *
Sim
Não

Nos protocolos de medidas segmentadas adotados no Plano Estruturado,
são utilizados como parâmetro os índices de restrições previstas para a
Bandeira Final até o limite do previsto nos protocolos da Bandeira
imediatamente Inferior?
*
Sim
Não

No Plano Estruturado estão sinalizados quais os itens dos protocolos
propostos são diferentes do protocolo estadual? *
Sim
Não

Anexar o Plano Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Epidemia,
contendo os protocolos diferenciados a serem adotados pela região em
cada atividade econômica. *
Arquivos enviados
Protocolos da Região 10 - secovid POA.pdf

Parecer Técnico

O parecer técnico contém justiﬁcativa, embasamento técnico que justiﬁca
a adoção de protocolos diferenciado e observa critérios pertinentes à
situação da pandemia no âmbito da região COVID, tais como: lotação de
UTI, programa local de testagem da população,
equipe estruturada de vigilância epidemiológica, dados dos últimos 14
boletins diários epidemiológicos, inclusive, com quantidade de casos
ativos e de óbitos, bem como, o número de autos de infração realizados? *
Sim
Não

Identiﬁcação dos responsáveis técnicos que assinam o Parecer com
respectivos números de registro no Conselho Proﬁssional. *
Nome completo e registro profissional do(s) profissional(is) responsável(is).

Mauro Fett Sparta de Souza - CRM/RS 11841 / Fernando Ritter - CRO/RS-CD 13.752

Anexar o Parecer técnico ﬁrmado e assinado por um proﬁssional da área
de saúde pública. *
Arquivos enviados

parecerSMS - secovid POA.pdf

Aprovação dos Prefeitos

Foi obtido aprovação de, pelo menos, dois terços dos prefeitos da
respectiva região? *
Sim
Não

Anexar o ofício ou ata de reunião dos prefeitos aderentes com
DECLARAÇÃO, conforme modelo padrão disponibilizado , de que
observarão as medidas sanitárias permanentes de que trata o Decreto
55.240/20 e de que serão disponibilizados nos sítios eletrônicos da
Prefeitura Municipal previamente à vigência dos decretos municipais o
plano, protocolos e pareceres técnicos. *
Arquivos enviados
oﬁcio R10 - secovid POA.pdf

Anexar a lista dos municípios que adotarão os protocolos diferenciados
deﬁnidos na decisão colegiada majoritária da região Covid por seu Comitê
Técnico com indicação do sítios eletrônicos onde divulgarão seu Plano *
Arquivos enviados
oﬁcio R10 - secovid POA.pdf

Crie seu próprio formulário do Google.

--
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