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A Prefeita Municipal de Cruzmaltina, Estado do Paraná, LUCIANA
LOPES DE CAMARGO no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
atendendo e;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
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 a Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que
promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;
CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 13.331, de 23 de novembro de 2001, que dispõe
sobre a organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços de
saúde no âmbito do Estado do Paraná;
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 a declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro
de 2020, de que o surto do novo coronavírus (COVID19) 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 COVID19;
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 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.

Decreta:
Art. 1°. Fica instituído o Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 com a
finalidade implementar ações de caráter preventivo na saúde pública no Município de
Cruzmaltina.
Art. 2°. O Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, instituído por este
Decreto, terá a seguinte composição:
I — Representante da Vigilância em Saúde;
II — Representante da Atenção Primária;
III — Representante do Comércio local;
IV — Representantes do Conselho Tutelar;
V — Representante Secretaria de Ação Social;
VI — Representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzmaltina;

§1°. O Comitê a que alude esse dispositivo será coordenado pelo Secretário Municipal
de Saúde, sendo seus membros, nomeados através de portaria administrativa expedida
pelo chefe do poder executivo.
§2°. O Comitê se reunirá sempre que convocado pelo seu Coordenador, ou por
convocação de qualquer de seus membros, para fins de deliberação e acompanhamento
das ações e medidas aplicadas.
§3°. O Coordenador poderá convidar para participar das reuniões do Comitê, de acordo
com o tema a ser discutido, com direito a voz:
I — Membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público; e
II — Outras autoridades públicas e especialistas.
Art. 3°. Compete ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19):
I — Articular as ações governamentais e assessorar a Prefeita Municipal sobre a
consciência situacional em questões decorrentes da pandemia da COVID-19;
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II — Planejar, coordenar e controlar as medidas de prevenção e enfrentamento ao
contágio do Coronavírus (COVID-19);
III — Acompanhar todas as medidas de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus
(COVID-19) a serem adotadas pelos órgãos e entidades do Município de Cruzmaltina;
IV — Supervisão e monitoramento dos impactos causados pelo COVID-19;
V — Articular, com os entes públicos e privados, ações de enfrentamento da covid-19 e
de seus impactos;
VI — Adotar todas as medidas necessárias com o fito de cumprir o disposto neste
Decreto, podendo, inclusive, convocar servidores públicos municipais para o auxílio no
que for necessário.
Art. 4°. A participação no Comitê, no Centro e nos grupos de trabalho será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 5°. Consta no anexo I o Regimento Interno do Comitê Municipal Intersetorial de
acompanhamento da pandemia do novo Coronavírus — COVID-19, do Município de
Cruzmaltina.
Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Cruzmaltina, Estado do
Paraná, em 17 de abril de 2020.

LUCIAN LOPES DE MARGO
refeita
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