
 

RESOLUÇÃO SMS Nº 17, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Designa membro para compor o Comitê de 

Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional e Nacional decorrente do 

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); 

Considerando a Resolução SMS nº 03, de 18 de março de 2020 que 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). 



 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar o membro abaixo relacionado para compor 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: 

 

XIII – Arthur do Espírito Santo Neto (Representante do Conselho Municipal de Saúde). 

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

CATANDUVA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 

 

RONALDO CARLOS GONÇALVES JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 


