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DECRETO Nº 0452020 

De 18/03/2020 

 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE GES-

TÃO DE CRISE PARA DEFINIR MEDIDAS PARA EN-

FRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚ-

BLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

ADILSON BARELLA, Prefeito Municipal de Marema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor especialmente a Lei orgânica do Mu-

nicípio,  

 

 

  CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 

Constituição da República; 

 

  CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 

2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza pandemia;  

 

  CONSIDERANDO a capacidade do novo coronavírus de se decuplicar (multiplicar o total de 

caso por dez vezes) a cada 7,2 (sete virgula dois) dias, em média; 

 

  CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes graves, levando 

os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua capacidade de atendimento adequado; 

 

  CONSIDERANDO a manifestação do vírus em outros países e o aumento abrupto dos casos; 

 

  CONSIDERANDO a suspensão dos eventos coletivos em todo o mundo; 

 

  CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde, que decla-

rou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Hu-

mana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

 

  CONSIDERANDO, ainda, a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, 

que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) no Brasil; 

 

  CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, con-

trole e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença 

no Município de Marema/SC; 

 

  CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o 

comprometimento contra a pandemia do novo coronavírus; 
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  CONSIDERANDO o Decreto nº 515, de 17 de março de 2020 do Governo do Estado de Santa 

Catarina; 

 

  CONSIDERANDO o decreto municipal n° 44/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrenta-

mento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (co-

vid-19) 

, 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. 

 

Art. 2º O Comitê é órgão de articulação da ação governamental e de assessoramento ao Prefeito Munici-

pal sobre a consciência situacional em questões decorrentes da pandemia da covid-19. 

 

Art. 3º O Comitê é composto pelo: 

I- Secretário Municipal de Saúde; 

II- Secretário Municipal de Administração; 

III- Secretário Municipal de assistência Social; 

IV- Secretário Municipal de Educação; 

V- Secretário Municipal de Infraestrutura e Agricultura; 

VI- Coordenador Municipal de Defesa Civil. 

 

Art. 4º O Comitê se reunirá sempre que convocado pelo seu Coordenador. 

Parágrafo único. O quórum de reunião do Comitê é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de 

maioria simples. 

 

Art. 5º O Comitê poderá instituir grupos de trabalho temporários com o objetivo de auxiliar no cumpri-

mento de suas atribuições. 

 

Art. 6º A Secretaria-Executiva do Comitê será exercida por servidor especialmente designado para essa 

finalidade. 

 

Art. 7º A participação no Comitê e nos grupos de trabalho será considerada prestação de serviço público 

relevante, não remunerada. 

 

Art. 8º O Comitê atuará de forma coordenada com a Administração Pública Municipal. 

 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Marema/SC, em 18 de março de 2020 

 

 

ADILSON BARELLA 

Prefeito Municipal 

Registrado e publicado na data supra e local de costume. 

ELIAMARA BALBINOT 

Servidora Designada 


