
 

RESOLUÇÃO SMS Nº 03, DE 18 DE MARÇO DE 2020 

 

Designa Comitê de Enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional 

decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e institui 

o Plano de Contingência Municipal para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

  

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e 

 Considerando a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência do surto global do novo Coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre 

a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Municipal nº 7.756, de 16 de março de 2020, que dispõe 

sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), 

bem como sobre recomendações no setor privado municipal; 

Considerando a necessidade de monitoramento e adoção de medidas de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional de nacional 

decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 

 

 



 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados para comporem o Comitê de 

Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional 

decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de Catanduva/SP: 

 

I - Ronaldo Carlos Gonçalves Junior (Secretário Municipal de Saúde); 

II - Daniela Aguiar Bellucci (Diretora do Depto. de Vigilância em Saúde); 

III - Ricardo Santaella Rosa (Médico Infectologista do Depto. de Vigilância em Saúde); 

IV - Sandra Ferrari Pigon (Enfermeira do Depto. de Vigilância em Saúde); 

V - Angélica Aparecida Fréu Costa (Diretora do Depto. Técnico de Saúde); 

VI - Tiago Aparecido da Silva (Representante da Atenção Primária); 

VII - Fernanda Martinez Perez (Representante da Atenção Primária); 

VIII - Giovani de Carvalho Silva (Representante da Urgência e Emergência); 

IX - Arlindo Schiesari Junior (Representante das CCIH’s) 

X - Fábio Macchione dos Santos (Representante do Hospital São Domingos); 

XI - Luis Fernando Colla da Silva (Representante do Hospital Padre Albino); 

XII - Jussemar Roces Rios (Representante do Hospital Emílio Carlos). 

 

Art. 2° O Comitê de Enfrentamento terá como atribuições: 

I - Monitorar o cenário epidemiológico do novo Coronavírus (COVID-19);  

II - Planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas 

durante a ESPIN, em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19); 

III - Articular-se com as Vigilâncias em Saúde, Centros de Operação de Emergências 

em Saúde Pública (COE) e Gestores de Saúde a nível municipal, regional, estadual e 

nacional, no que couber; 

IV - Encaminhar ao Secretário Municipal de Saúde relatórios técnicos sobre a ESPIN 

e as ações administrativas e técnicas em curso; 



 

V - Propor, de forma justificada, ao Secretário Municipal de Saúde, medidas a serem 

adotas durante a ESPIN, em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19); 

VI - Auxiliar na elaboração e divulgação à população de informações relativas à 

ESPIN, em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19); 

VII - Desempenhar outras atribuições relacionadas a ESPIN, em decorrência do novo 

Coronavírus (COVID-19), delegadas pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

Parágrafo Único As atividades desempenhadas pelo Comitê de Enfrentamento se 

darão sem prejuízo e em caráter complementar àquelas já desempenhadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde e Departamento de Vigilância em Saúde. 

 

Art. 3º Instituir o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) nos termos desta Resolução e Anexo I. 

 

Parágrafo Único O Plano a que se refere o caput é o documento norteador para o 

monitoramento e enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município 

de Catanduva, podendo ser revisto, parcial ou integralmente, considerando a evolução do 

cenário epidemiológico para o novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

CATANDUVA, 18 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 



 

 

ANEXO I 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA INFECÇÃO HUMANA 

PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19 

 


