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Dispõe sobte a instituição de Comitê de Crise COVID-19

,L\ÍEOSC, no âmbitá da ,\ssociaçãô dos Igunicípios do F'xtremo Oeste de Santa

cataÀna - ÀN{l1osc, para deliberar e sugcú plano de açào pata o enftcntamento

da pandemia do COVID-19 e dá ouuas providências'

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVÀ Prefeito N{unicipal

de Sào José do Ce<ito, SC e Presidente da ,\meosc, no uso das aribúções que lhe

confere o F-staruto Social da entidade,

CONSIDERÀNDO a declataçào de emergência em saúde

pública pela orgaitzaçío Mundial de saúde (oMS) em decortência da infecção

i,,-,-u.r^ p.lo .,r.ã.urír,r. e da pandemia provocada pela disseminaçào comunitária

do COVID-19;

CONSIDERANDO a edição de dispositivos legais acerca da

adoção de medidas para o enfrentamento da emetgência de saúde púbüca de

importância internacional decortente do coronavírus;

CONSIDERANDO a edição de Decretos Estaduais que

dispõem sobre as medidas de prevenção e combate ao contágio pelo cotonavírus

(covlD-19) e que declara situação de emergência em todo o território catadnense;

CONSIDERÂNDO por fim que a situação demanda o

planejamento urgente de medidas de ptevençào, conüole e contençào de riscos'

à^.ro. . ,gr.",r. à saúde pública e atendimento aos casos suspeitos e Pessoâs

infectadas;

RESOLVE

Art. 1'- Visando a deüberaçào de medidas adicionais para o

enfrcnramcnto da situaçào de emetgência e combate ao covlD-19 insrjtuir' no

âmbito da ÁN{EOSC, Comitê para a deüberação e plâneiâmento de açôes com üstas

t mirimizzr- a disseminação do vítus e seus efeitos'

(lrisc (]C)YID-19 ÂNÍli()SC é constituídoArt. 2" - O Comitê de

pelos seguintcs <itgãos e tepresentântes:
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- Exército Brasileiro: Coronei.Alexandre lvf oliner SubComandante

do 14" RCNÍEC;

- Potícia Militar: Tenente Cotonel Matce [o de \üíallau da Silva'

Comandante da 9' Região de Poljcia l\{ilitar de Frohtefua;

- Polícia Civil: Weslel' ,\lrneida Àndtade, Delegado Regional de

Poücia de Sào À[iguel do Oeste, Polícia Ciril do Estado de Santa Catarina

- Corpo de Bombeiros: 'I'enente Coronel Jorge '\rtur Cameu

trhie!, Comandante do 12" Batalhào de Bombeilos NÍiütar (CBN'ÍSC);

- Ministério Público: Maycon Robert Hames, Promotor de Justiça

da 3" Promototia de Justiça de São Miguel do Oeste;

- Poder Executivo: Ântonio Plínio de Casuo Silva - Ptefeito de São

Josó do cedrq claudio Juniot weschenfelder - Prefeito NÍunicipal de Guatuiá do

Sul e Wilson Trevisan - PreFeito dc São NÍiguel do Oeste;

- Defesa Civil: Cap BN'{ Fabiano Cezar Galeazzi, Coordenador

Regional de Defesa Civil em Sào NÍiguel do Oeste;

- Profissionais da Saúde: Priscila Rodrigues Garrido Btaúowski,

médica infectologista;

- Regional da Saúde de São Miguel do Oeste: Àn&éia Lopes,

Superisota Regionai da Supe..isào Regional de Saúde de São Miguel do Oeste;

- COSEMS: Cinara NÍaria Lize Saggiotatto, apoiadora do COSEMS

para o Extremo Ocste de Santa Catarina;

- Hospital Regional Tetezinha Gaio Basso: Jsttss!-Galae§,
Dire tor Getal do HosPital;

- Secretários Municipais de Saúde da AMEOSC: Débota

cristina Prevedello coordenatiom do colegiado de sectetários Municipais da saúde

da ÂMEOSC e Secretária Níunicipal de Saúde de Palma Sola;

- Associação dos Municípios do Extremo oeste de Santa

catzrrrna - AMEOSC: Àiron Fontana Sectetário Executivo e Édina Grasiela
'l rcmea Soironello .\sscssora Jurídica;
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- Consórcio Intermunicipal de Saúde da ÂMEOSC: '\ngeüta
Brttoni Diretora .\.lmimsuarival

- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional -

CONDER: szrâ Salete ginatto Sectetária Execuüva;

Ârt. 3" - O Comitê instituído possú como ob)etivo constituir um

espaço de deüberação e planejamento, com fepresentatiüdade de r'ários setotes da

socied^,I., attavés de aruaçào coniunta, visando a sociaüzaçào de informações

institucionais e ações eficientes no sentido de se combatet a disseminaçào do

covlD-19 em todo o território nacional, mas especialmeflte nos municípios de

abrangência da ÀNÍEOSC, bem como possibiüdades de oferecer, à população

infectãda e âos casos suspeitos, acesso âos órgãos de saúde para o devido

tratâmento.

Art. 4" - Â Cootdenação do Comitê frcarâ a cargo da reptesentação

do poder Executivo, através do Ptefeito claudio Juniot §Teschenfelder do Município

de Guatujá do Sul.

Art. 5" - Os planos de ações debatidos no âmbito do Comitê tetàcr

cunho de contribuit para o enfrentamento da situação da pandemia risando sugerir

e orientar possíveis implementaçôes de ações.

Art. 6' - Âs discussôes e deliberações do Comitê devetão se dar de

forma eletrônica c os encaminhamentos aprolzdos devetão set comunicados aos

ÍepÍesentântes do Podet Executivo dos municípios da ÀME'OSC'

Art. 7" - Esta tesolução eÍrtJa em vigot na data de sua assinatuta,

revogando-se as disposições em contÍáÍio.

São Miguel d este,23 matco de 2020.
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