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DECRETO MUNICIPAL Nº 050, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.  

 

“ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO 

MUNICIPAL 034 DE 22 JUNHO DE 2020 QUE 

INSTITUI O CONSELHO DE OPERAÇÕES 

ESPECIAIS – COE/COVID-19, CRIA O COE-

ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

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; 

 

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 que alguns membros definidos em Decreto que criou o COE/COVID-19 

já não estão mais trabalhando para o Município ou encontram-se licenciados ou em outras 

funções, sendo mais plausível a designação dos membros a compor tal conselho através de 

Portaria cabendo ao Decreto indicar a classe dos membros e não as pessoas; 

 

CONSIDERANDO que não há necessidade de haver dois comitês/conselhos com a mesma 

função e que o Comitê Extraordinário de Saúde foi instituído no início da Pandemia de forma 

provisória e passará suas competências de deliberações ao COE/COVID-19 para apoiar à 

Administração municipal; 

 

CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta SES/SEDUC 01 de 02 de junho de 2020 que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de criação do COE no âmbito escolar, visto a possível volta as 

aulas presenciais, e, em especial o contido em seu artigo 3º que obriga a participação de 

membros da educação junto ao COE local, fazendo-se assim necessário a alteração do 

COE/COVID-19; 

 

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; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica alterado o artigo 2º do Decreto Municipal 034 de 22 de junho de 2020 que institui 

o Conselho de Operações Especiais – COE/COVID-19, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

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

seguintes membros nomeados através de Portaria do Executivo: 

 



                                                                                       

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 

 Av. Rio Branco, 234 – Centro – CEP 99690-000 

Fone (0XX55) 37551133 - FAX (0XX55) 37551170 

                                        adm@liberatosalzano-rs.com.br 

 
- 02 representantes da Secretaria Municipal de Saúde; 

- 01 representante da Associação Hospitalar Comunitária de Liberato Salzano; 

- 02 representantes de médicos; 

- 02 representantes de enfermeiros; 

- 01 membro da fiscalização sanitária municipal; 

- 02 membros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

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

de um dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde.” 

 

Art. 2º Fica instituído no âmbito escolar do Município de Liberato Salzano o Conselho de 

Operações Especiais em Saúde para a Educação – COE-E com os membros definidos através 

de Portaria do Executivo. 

 

Parágrafo único. As atribuições são as definidas no artigo 7º da Portaria Conjunta 

SES/SEDUC n° 01 de 02 de junho de 2020, ou, outra que venha a substituí-la. 

 

Art. 3º Os integrantes que compõe os Conselhos de que trata este Decreto exercerão suas 

atividades sem ônus aos cofres públicos do Município sendo considerado prestação de serviço 

público relevante. 

 

Art. 4º Fica extinto o Comitê Extraordinário de Saúde constante no artigo 8º do Decreto 

Municipal 009 de 17 de março de 2020, passando a sua competência para o Conselho de 

Operações Especiais – COE/COVID-19. 

 

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 09 dias do mês de 

setembro de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 

 


