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DECRETO N° 389/2020 
De 18 de março de 2020 

"Dispõe sobre a criação e nomeação do Comitê 
Municipal de Enfrentamento e Prevenção da pandemia do 
Coronavirus - COVID-19, no âmbito da Administração Municipal, e dá 
outras providencias." 

JOSÉ GUILHERME GOMES, Prefeito do Município de Riversul, Estado de  Sao  Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 59, inciso VI, da Lei Orgânica do Município; 

Considerando a necessidade de um trabalho conjunto, intersetorial, constituído por diversas 
áreas com objetivo de constituir respostas coordenadas e articuladas para o enfrentamento da 
pandemia causada pelo coronavirus - COVID-19, no município de Riversul; 

Considerando as normas estaduais relacionadas A situação de calamidade pública 
reconhecida pelo Governo do Estado de  Sao  Paulo, por meio do Decreto Estadual n2  64.879, 
de 20 de março de 2020, e A quarentena declarada pelo Decreto Estadual n2  64.881, de 22 de 
março de 2020, que foi estendida até 09 de abril de 2021, pelo Decreto Estadual n2  65.545, de 
03 de março de 2021 e ainda a atual classificação do território do Estado de São Paulo. em sua 
integra, na fase vermelha, excepcionalmente. dos dias 06 a 30 de março de 2021;  

Considerando o "Plano São Paulo", instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por meio 
do  art.  2° do Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo de 
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento A pandemia 
decorrentes da COVID-19, baseadas na ciência e na saúde; 

Considerando o atual balanço do "Plano São Paulo" divulgado pelo Governo do Estado no dia 
11 de março de 2021, com base no número de casos e óbitos, taxa de ocupação de leitos e 
outros critérios sanitários e epidemiológicos, e a necessidade de se tomar medidas mais 
restritivas para a contenção da disseminação do coronavirus (COVID-19) pelo período de 15 
(quinze) dias a contar do dia 15 de março de 2021, bem como a alta nos números de 
infectados em nosso município; 

Considerando ainda a disposição dos Decretos Municipais n2  387 e 388 de 2021, que trata 
das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia, bem como de normas de 
funcionamento da atividades comerciais, necessários ao acompanhamento da evolução em 
nosso município; 

DECRETA:  

Art.  1° - Fica instituído o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção da Pandemia do 
Coronavirus - Covid-19, no âmbito da Administração Municipal, de caráter emergencial, com o 
objetivo de monitorar, estabelecer e divulgar ações de enfrentamento e prevenção 
transmissão do Coronavirus. 
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§ 12  -  0 Comitê composto, para alcançar o objetivo de Enfrentamento e Prevenção A COVID-19 
deve: 

I - Propor diretrizes e tomadas de providências imediatas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do combate ao CORONAVIRUS - COVID-19 no âmbito 
municipal; 

II - Acompanhar, sistematicamente, a situação epidemiológica da pandemia e da doença, com 
vistas A proposição de estratégias de prevenção e controle A disseminação do COVID-19;  

III  - Recomendar e implementar medidas de prevenção e controle complementares; 

IV - Mobilizar a sociedade civil para apoiar a execução de ações de prevenção e controle; 

V - Realizar articulação intersetorial junto aos órgãos da Administração Municipal, A iniciativa 
privada e aos demais setores que entender necessários, a fim de garantir ampla participação 
nas ações de mobilização; 

VI - Participar das discussões para elaboração de campanhas relacionadas ao combate A 
disseminação da doença; 

VII - Acompanhar, orientar e apoiar a execução de ações de prevenção e controle voltadas a 
evitar a infecção pelo coronavirus; 

VIII - Informar a sociedade, com o objetivo de sensibilizá-la sobre a importância da atuação de 
cada cidadão nos cuidados preventivos necessários para evitar a infecção pelo coronavirus; 

IX - Criar mecanismos para o engajamento da sociedade civil no combate a disseminação do 
(COVID-19); 

X - A participação no Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao COVID-19 é 
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. 

XI - 0 Comitê poderá convidar consultores técnicos e representantes de outras instituições 
públicas ou privadas, quando julgar necessário. Os membros indicados como representantes 
de Órgãos e entidades mencionados no caput deste artigo devem possuir autonomia 
deliberativa, a fim de garantir planejamentos executivos imediatos e de forma intersetorial.  

Art.  2° - A Comissão de que trata o  Art.  1° do presente Decreto será composta pelos seguintes 
membros: 

I - Chefe do Poder Executivo 

. José Guilherme Gomes, Rg n2  42.335.09t 7. 

- 



Art.  42  - Este decreto entrará em vi 
perdurar o período de pandemia. 

Pr 

ata d 	blicação com vigência enquanto 

iversul, aos 18 de março de 2021. 

JOSÉ G LHERME G MES 
Preft.to Munici  s  1 

PublicadáJa 	da/ri Secretaria desta Prefeitura em data supra. 
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II - Representantes do Departamento Municipal de Administração 

. Fernando Margal Moreno, Rg n° 34.622.715-X; 

. César da Silva Franga, Rg n° 52.246.558-4.  

HI  - Representante do Departamento Municipal da Saúde 

.  Michele  Lessandra de Oliveira Cecco, Rg. de n°. 33.340.784-2. 

IV - Representantes da Câmara Municipal de Vereadores 

. Antonio Aparecido  Correa;  

. Vagner Alvarenga Machado.  

V - Representante do Departamento Municipal da Saúde - Membro Auxiliar  

. João Augusto de Oliveira, RG n.° 16.186.493-4. 

VI - Representante do Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - 
Membro Auxiliar 

. Solange Cristina  Correa,  Rg n2  30.857.549-0.  

Art.  32  - Deverá ser utilizado, como suporte, o Comitê Gestor de Crise, do Departamento de 
Assistência e Desenvolvimento Social, e a Comissão Municipal de Gerenciamento da pandemia 
do Coronavirus - COVID-19, do Departamento da Educação, com as seguintes atribuições: 

I - Dar suporte no planejamento e no acompanhamento das ações realizadas pelo Comitê; 

II - Subsidiar o Comitê na sistematização das informações para o monitoramento e avaliação 
da Contingência da Pandemia;  

III  - Acompanhar a execução das ações elencadas;  
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