
 
 

RESOLUÇÃO Nº 044/2020 
 
 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de 

Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, 

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, usando das atribuições 

que lhe confere o Estatuto em vigor, torna público:  

 
 

Considerando o Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que 

promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; 

Considerando a Portaria MS/GM n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério 

da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus ; 

Considerando a Portaria MS/GM n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020; 

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde, em fevereiro de 2020; 

Considerando o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), editado pela Secretaria de Estado da Saúde; 

Considerando o Plano Estadual da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 

2020/2023; 

Considerando a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 

2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII); 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 

março de 2020, como pandemia do COVID-19; 

Considerando o Decreto do Estado do Paraná nº 4.230 de 16 de março de 2020; 

Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto 

na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o 

emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Adotar medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Ambulatório 

do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP; 

Art. 2º - Suspender a partir de 18 de março de 2020 os atendimentos (consultas, 

exames e procedimentos cirúrgicos) a todos os pacientes com 60 anos ou mais;  

Art. 3º - Suspender o atendimento a pacientes de qualquer faixa etária com sintomas 

respiratórios (dificuldade para respirar e tosse) e febre; 



Art. 4º - Suspender a partir de 20 de março de 2020 os atendimentos dos 

ambulatórios realizados no CISAMUSEP em parceria com o Unicesumar; 

Art. 5º - Suspender por 30 (trinta) dias o atendimento no Centro de Especialidades 

Odontológicas – CEO/CISAMUSEP; 

Art. 6º - Suspender qualquer atividade de educação coletiva que envolva público 

superior a 25 (vinte e cinco) pessoas; 

Art. 7º - Reduzir em 50% o atendimento a partir do mês de abril de 2020; 

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Maringá (PR), 17 de março de 2020. 

 

 

 
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS 

PRESIDENTE 
 


