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Prefeitura Municipal de Canela
Estado do Rio Grande do Sul

Ação Detalhamento da Ação Local Valor Abrangência da ação
Duração

Início Término

Aquisição de medicamentos. Farmácia Municipal R$ 287.728,79 População de Canela 20/04/20 30/06/20

Cidade de Canela R$ 87.650,00 População de Canela 01/05/20 15/06/20

ESTADO/MUNICÍPIO: Rio Grande do Sul / Canela CNPJ DO FMS: 12.013.178/0001-56

Montante transferido pela Portaria GM/MS 774/2020: R$ 527.541,19

Assistência à população através da 
manutenção dos medicamentos na 
Farmácia Municipal, com intuito de 
sanar problemas de saúde.

Aquisição de máscaras 100% 
algodão, laváveis.

Aquisição de máscaras 100% algodão 
para a distribuição à população local, 
com a finalidade de evitar a 
propagação do COVID-19.
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R$ 53.437,68 Unidades de Saúde Abril/20 Setembro/20

Laboratório local R$ 96.246,72 Maio/20 Dezembro/20

R$ 2.478,00 População de Canela Maio/20 Dezembro/20

TOTAL R$ 527.541,19

Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços gerais de limpeza (03 
(três) profissionais para trabalhar 
nas Unidades de Saúde do 
Município com jornada de 40 
(quarenta) horas semanais) pelo 
período de 6 meses.

Executar trabalhos de limpeza em 
prédios e logradouros públicos, 
executar serviço de limpeza em geral; 
remover o pó dos móveis, paredes, 
tetos, aberturas e equipamentos; 
limpar escadas, pisos, tapetes e 
utensílios, caixas de gordura e 
inspeção; arrumar banheiros e 
toaletes, inclusive com limpeza de 
ralos e demais equipamentos; lavar e 
encerar assoalhos; coletar lixo dos 
depósitos colocando-os nos 
recipientes apropriados; lavar vidros, 
espelhos e persianas; lavar e varrer 
pátios; fechar portas, janelas e outras 
vias de acesso; auxiliar no 
recebimento e armazenagem de 
materiais em geral; proceder à 
limpeza de utensílios, aparelhos e 
equipamentos; auxiliar no controle do 
estoque de material de limpeza; 
manter a higiene dos locais de 
trabalho; fazer o serviço de limpeza 
em geral; executar tarefas afins.

Unidades de saúde 
Canelinha, Central e 

Santa Marta

Contratação de testes rápidos 
IGG/IGM para os profissionais 
da área da saúde de Canela e 
população.

Testagens dos profissionais da área da 
saúde para prevenção do COVID-19 
em ambientes de trabalho.             
Testagens para a população de Canela 
em casos avaliados pela equipe 
Técnica, os quais não estão 
contemplados na nota Informativa do 
Estado.

Profissionais da área da 
saúde e população de 

Canela

Confecção de Banners para 
conscientização do uso de 
máscaras.

Conscientização, através de materiais 
publicitários em tamanhos visíveis em 
pontos estratégicos da cidade, sobre o 
uso de máscaras, com os contatos 
telefônicos e orientações de uso, tanto 
para a população como para os 
turistas que chegam a cidade.

Pontos estratégicos 
de Canela (locais de 

maior circulação)
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R$ 0,00
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Dezembro/20

Dezembro/20
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