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QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÉ GESTOR DE 
CONTROLE E PREVENÇÃO DO VIRUS COVID-19 NO ÂMBITO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de MORRO CABEÇA NO TEMPO, no uso 

de suas atribuições que lhe conferem a lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO, o reconhecimento de Pandemia, pela 

Organização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória -

COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2, que constitui desastre 

biológico tipificado pela Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com o n.° 

1.5.1.1.0, nos termos da IN/MI n.° 02/16; 

CONSIDERANDO, o agravamento do atual cenário de 

emergência de saúde pública em decorrência da infecção causada pelo vírus COVID-19, 

também intitulado Coronavírus; 

CONSIDERANDO, a necessidade de atuação do Poder Público 

para mitigar os efeitos da Pandemia no âmbito municipal; 

DECRETA: 

Art. 1° Para melhor gerenciamento das decisões, fica instituído 

o Comité Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, 
doravante denominado Comitê, de caráter deliberativo, e com competência 
extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo 

Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a 

prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. 

1°- O Comité será composto pelas seguintes autoridades: 

I- Presidente da Comissão - Marissol de Oliveira Parente Sousa da Silva. 
II- Secretária Municipal de Saúde - Itamara Duarte do Lago; 
III-Coordenação do Programa Saúde da Família - Wlisses Alves Duarte; 

IV-Conselho Municipal de Saúde, Sérgio Possato (Presidente do Conselho); 
V- Coordenação de Vigilância Sanitária - Letícia Bastos dos Santos (Coordenadora); 
VI-Enfermeiras Centro de Referência Municipal Covid-19 - Marissol de Oliveira 

Parente Sousa da Silva e Angélica Mendes de Araújo; 
VII- Assessoria Jurídica- Ívilla Barbosa Araújo. 

VIII- Membros da Comissão - Antônio Neto Alves, Zeneide Pereira Nunes, Edivaldina 
Dias Lira, Carlos Henrique Lopes da Silva, Dárcia Pereira de Sena, Ediana 
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Rodrigues Lacerda, Bruno Duarte Pereira, Aline Alves da Silva e Michele 

Mendes de Oliveira. 

§2° - O Comitê, com o apoio da Secretaria de Saúde, decidirá 

sobre a implementação das medidas necessárias para a contenção e mitigação da 

epidemia. 

§3° - Os titulares a que se refere o § 1° serão substituídos em 

suas ausências por quem lhes sejam imediatamente subordinados na hierarquia 

administrativa. 

§4° - O Comité deliberará pela maioria absoluta de seus 

membros, cabendo ao presidente o exercício do voto de qualidade em caso de empate. 

§5° - Poderão ser convidados para participar da reunião, a 

juízo dos membros titulares, e com o objetivo de contribuir com informações a respeito 

da matéria objeto do convite, especialistas e representantes de outros órgãos e entidades 

públicas ou privadas. 

§6° - O Comité deliberará e regulará todas as situações 

omissas na legislação e sobre fatos excepcionais que sejam referentes às medidas de 

enfrentamento da epidemia do COVID-19, no âmbito do Poder Executivo, inclusive 

quanto à suspensão e descontinuidade de serviços públicos, a possibilidade de trabalho 

remoto e o funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

com efeitos retroativos a contar de 05/04/2021. 

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

~ LVE DA SILVA 
Prefeito M nicipal 
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