
 
 

Of.027/ Sec       Salvador, 19 de maio de 2020. 

Assunto: Exame Laboratorial SARS-CoV-2 

 

 Ilmª Coordenadora, 

 

Considerando a decretação de calamidade pública em decorrência da pandemia ocasionada 
pelo COVID -19 conforme disposto no Decreto 19.626 de 09 de abril de 2020; 

Considerando que os militares estaduais atuam no serviço público essencial, conforme Decreto 
19.529 de 16 de março de 2020; 

 Considerando que a Agencia Nacional de Saúde adotou a Resolução Normativa nº453 de 
12/03/2020, e incluiu no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, 
para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo 
Coronavírus; 

Considerando que o PLANSERV é um Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores 
Públicos Estaduais, e por ser um órgão da administração pública, com legislação própria, o plano não 
é regido pela ANS.  

Os militares estaduais estão na linha de frente, e o número destes que testaram positivo tem 
aumentado expressivamente, além dos internados e já registramos cinco óbitos em decorrência do 
Covid-19. Infelizmente, diferente do que é recomendado no Art. 12, § 2º do Decreto 19.529/2020, os 
militares estaduais seguem trabalhando, mesmo após contato com pessoas que testaram positivo no 
mesmo ambiente de trabalho, acreditamos que esse fator e a indisponibilidade do teste rápido para 
estes profissionais, têm contribuído com o aumento do numero de casos. 

Tendo em vista que as informações bem como o conhecimento sobre o novo Coronavírus 
ainda é algo que está em fase de estruturação em toda a sociedade, e o medo do desconhecido tem 
aumentado a procura por atendimentos de urgência e emergência, e preocupado com a saúde destes 
profissionais, solicitamos a V.Sa que seja autorizado a realização de Exames para COVID-19 em 
laboratórios que atendem a Rede PLANSERV, para os profissionais da Segurança Pública. 

 

Respeitosamente, 

 

ROQUE SANTOS - SGT PM R/R 

Presidente 

 
À Excelentíssima Senhora 
Socorro Brito 
MD: Coordenadora Geral do PLANSERV 


