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DECRETO MUNICIPAL Nº 034, DE 22 DE JUNHO DE 2020.  

 

“INSTITUI O CONSELHO DE OPERAÇÕES 

ESPECIAIS – COE/COVID-19, PARA 

ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO 

CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE 

LIBERATO SALZANO” 

 

GILSON DE CARLI, Prefeito Municipal de Liberato Salzano-RS, no uso de suas atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 

 

CONSIDERANDO as declarações de calamidade pública em decorrência da pandemia 

causada pelo Coronavírus (COVID-19) e a necessidade de medidas mais efetivas no 

enfrentamento da disseminação do vírus e a necessidade de um conselho de operações 

especiais para tratar especialmente sobre este complexo evento, atuando em apoio à 

Administração municipal e ao Comitê Extraordinário de Saúde; 

 

CONSIDERANDO a necessidade constante de ajustes e adequações nas ações do Poder 

Público Municipal com o objetivo de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do contágio pelo novo Corona vírus 

(COVID-19) no Município; 

 

CONSIDERANDO a competência Municipal para dispor de assuntos de interesse local em 

apoio ao disposto no Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020 e suas alterações e 

Decreto Estadual 55.241 de 10 de maio de 2020; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica instituído o Conselho de Operações Especiais – COE/COVID-19 para 

acompanhamento, controle e prevenção ao Coronavírus – COVID-19 – no município de 

Liberato Salzano. 

 

Art. 2º O Conselho de Operações Especiais – COE/COVID-19 será composto pelos seguintes 

servidores e profissionais da área da saúde: 

 

- FABI VERGOLINO CANDATEN – Secretário Municipal de Saúde; 

 

- MATEUS FUMAGALI – Assessor da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

- ADRIANA APARECIDA COSTA – Médica; 

 

- MICHAEL FRANÇA DOS SANTOS – Médico; 

 

- KLEBER GABRIEL PALACIO RIBEIRO – Médico; 

 

- ALINE RUGERI – Enfermeira; 

 

- REGIS BATTISTI – Enfermeiro; 
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- EDELAR DALLACORT – Fiscal Sanitarista. 

 

Parágrafo único. A coordenação das atividades do Conselho ficará sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde sob a presidência do Secretário Municipal de Saúde. 

 

Art. 3º O presente Conselho terá as seguintes atribuições: 

 

I – realizar o monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de Coronavírus no território 

do Município de Liberato Salzano compartilhando as informações entre os membros; 

 

II – instituir e manter atualizados os Protocolos e Fluxos de vigilância e atenção dos casos de 

Coronavírus do Município; 

 

III – instituir Normas de Biossegurança relativas ao manejo de casos de Doença Respiratória 

Aguda Grave em decorrência do Coronavírus nas Unidades de Saúde e Hospital do Município 

de Liberato Salzano, para trabalhadores da Saúde, pacientes e contactantes; 

 

IV – desenvolver conjunto de ações de comunicação, informação e educação em saúde, 

específicas para o Coronavírus, visando a promoção, prevenção e a recuperação da saúde; 

 

V – pactuar com a Secretaria de Estado de Saúde e outros órgãos, estratégias para garantir os 

insumos, a coleta de material biológico, os medicamentos e a capacitação das equipes técnicas 

da saúde; 

 

VI – publicar boletins diários tratando da situação epidemiológica no Município e alimentar 

os sistemas de informações e comunicações. 

 

Art. 4º Os integrantes que compõe o Conselho de que trata este Decreto exercerão suas 

atividades sem ônus aos cofres públicos do Município, podendo o Presidente do Conselho, 

requisitar outras pessoas para auxiliar nas atividades, através de Portaria do Conselho. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em 

contrário. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 22 dias do mês de 

junho de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 


