
DECRETO MUNICIPAL N. 35/2020. 

 

INSTITUI COMITÊ GESTOR 

DE RESPOSTA AO COVID-19. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 63, VII, da Lei Orgânica do 

Município, combinado com as disposições da Lei Federal n. 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, e 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 507, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus 

(COVID-19), nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Estadual 

Direta e Indireta e estabelece outras providências, expedido pelo Governo do 

Estado de Santa Catarina; 

 

CONSIDERANDO O Decreto Estadual n. 515, de 17 de março de 2020, 

que “Declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos 

termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de 

prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências”; 

 

CONSIDERANDO O Decreto Municipal n. 32/2020 que “Dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19) 

e dá outras providências”; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica criado o COMITÊ GESTOR DE RESPOSTA AO 

CORONAVIRUS, com a incumbência de operacionalizar, monitorar e articular 

ações para o enfrentamento e resposta imediata à emergência de saúde pública 

enfrentada em função da pandemia em questão. 

 

Parágrafo único. As ações e os serviços públicos de saúde voltados à 

contenção da emergência serão articulados pelo COMITÊ em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Saúde, e poderão contar com a participação dos demais 

órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 

Municipal e da sociedade civil.  



 

Art. 2º. Ficam nomeados para compor a Comissão de Resposta ao 

Coronavirus:  

 

I - representantes do Poder Executivo Municipal: 

 Veridiana Fátima Barth; 

 Rosmeri Ines Mattje Dalla Vechia; 

 Volnei Gossler; 

 Franscisco Junior Garcia de Mattos; 

 Tarciane Clea Kuhn; 

 Emanueli Gubert Delevatti 

 Franciane Baseggio; 

 Raquel Sguario. 

 

II - representante da Associação Comercial e Empresarial - ACEGS: 

 Daniel Jacomet 

III - Representante da Segurança Pública: 

 Oberdã Kureck 

IV – representante da Associação Beneficente Hospitalar: 

 Neusa Tusset Vintancourt 

 

Parágrafo único. Os serviços dos membros do COMITÊ são considerados 

de relevância pública e não serão remunerados. 

 

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Saúde, conjuntamente com o COMITÊ, 

deverá expedir Boletim Diário de Informação.  

 

 Art. 4º Para enfrentamento da emergência de saúde pública declarada no 

art. 1º do Decreto Estadual n. 515, de 17 de março de 2020, fica reconhecido no 

território municipal, o regime de quarentena previsto no artigo 2º do referido 

Decreto, suspendendo, pelo período de 7 (sete) dias, as atividades e os serviços 

públicos não essenciais, no âmbito municipal, que não puderem ser realizados 

por meio digital ou mediante trabalho remoto. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em 18 

de março de 2020 - 68º ano da Fundação e 57º ano da Instalação. 

   



 

Claudio Junior Weschenfelder 

Prefeito Municipal 

 

Certifico que o presente Decreto Administrativo foi publicado e registrado 

nesta Secretaria em data supra. 

 

Franciane Baseggio 

Secretário de Administração e Fazenda 


