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RESOLUÇÃO N'009/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrenamento da emergencia

de saúde pública àe imponância intemaciond decorrente do novo

.ororr"oí-. (CO\fID-19) no âmbito da Associação dos Municípios do

É**-" Oesie de Santa Catarina - ÂMEOSC e dá outras proúdências'

ÁNTONIO PLINIO DE CASTRO SILVÀ Prefeito

Ir{unicipal de São José do Cedro, SC e Presidente da '{meosc, no uso das

auibúções que lheionfere o Estatuto Social da entidadg

CONSIDERÂNDO a declaração de emergêocia em saúde

pública de imponância intemacional pela Organizaçi6 §{16áial de Saúde

[óúS1 "- 30 de jâneüo de 2O2o em àecorrência da infecção humana pelo

CONSIDERÂNDO que r.OrgaruzzLçào Nlundial de Saúde

(OMS) declarou, em l1 de março de 2O20, que a dissemina$o comunitá'ia do

õOVfO-tS em todos os Continentes caractedza pandemia;

CONSIDERÂNf)O a necessidade de se atender as

recomendações da OrgaaDação Mundial da Saúde e dos demais órgãos da

saúde para prevenir a propagSção do coronavírus;

CONSIDERÂNDO a edição de dispositivos legais acerca

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

de importância intemacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO, ainda, no âmbito estâduâl' a edi$o

dosDectetosn"50Tde16demarçode202fr,n"509de1?demarçode2020
e n" 515 de 17 de março de 2020 que dispõem sobre as medidas de preven@o

e combare ao contágio pelo coronavíruJ ICOVtO-tl; e declarou situação de

emergência em todJ o território catarinense e decetação de quarentena pelo

período de 07 (sete) dias;

CONSIDERÂNDO, por firr1 que a situação demanda o

empteÍio uÍgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos'

daÍros e agravos à saúde Públicâ"
RESOLVE

ÂMEOSC ASSOCTAÇÃo DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA

Rua Osvaldo Cruz, no 167, CenEo I cEP 89.900-000 I São Miguel do Oeste/Santa Cá8Íina I



ili...t)'\.'
Àtsocnçáo oos Âtlururrplos
âo Exmrô{o O€sr€ DE

§axa Cauftrll

Art. 1" - Para o enfrentamento da situação de emergência
púbüca, com üstas a eviar a disseminação do coronavírus e a proteçào de
seus colaboradores e servidores, SUSPENDER", a panir de 19 de março de
2020 e pelo pcríodo de 07 (sete) dias, conforme quarenteoa dccretada pelo
Governo Estadual, o expediente. os atefldimentos e os trabalhos prcsenciais
na sede da associação, devendo as atiüdades de cada setor ser realiradas na
modalidade de tele trabalho, home office ou trabalho remoto.

§ 1" O trabalho em setores considerados essenciais para o
funcionamento da associação, que nào puder ser realizado de fomra remotz,
deverá ser feito através de escala de plantão, a ser fixada pelo responsável por
cada setor.

§ 2" A disuibúção das atefas â seÍem realizadas durante o
período de quarentena deverá ser rcalizxla pelas cheÂas imediatas, através dos
meios aiusados em cada setor.

Att. T - Para situações emer$ncias a associacào disponibiüza
os contatos dos seguintes serúdorcs: Àirton Fonana 49 ggll6 5529, Edina
Grasiela Tremea Spironeüo 49 991,46 7447, tJdtnrrla Vanussa Zanquein 49
98854 ó4ó8, Denis l!Íaria Busnello Block 49 99978 5}Z9,Jacson Sonaglio 49
99L66 6459 e Diego Canei 49 99110 5433.

Ârt. f - Esta resolução entra ern ügor na data de sua
assinaturq revogando-se as disposi em contrário.

Sào \liguel d este, 18 e rurÍço de 2020.

ÂNTONIO PLINIO RO SILVA
Presidente da ÂMEQSC

Ptefeito Municipal de SãoJosé do Cedro
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