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DECRETO Nº 2.707/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020 
  

Institui Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus, para 

fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e 

estabelece outras providências.  

 

EDIOMAR BREZOLIN, Prefeito Municipal de Paim Filho, Estado do Rio 

do Grande do Sul, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município, e  

CONSIDERANDO a avaliação do cenário epidemiológico em relação à 

infecção pelo vírus COVID-19, bem como a identificação de possível transmissão 

comunitária; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 356, de 11 de março de 

2020, do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas 

visando a contenção da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde 

pública prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 55.128, de 19 de março de 

2020,  que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do 

Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada 

pelo COVID-19; 

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara Federal e Senado Federal do 

projeto de Decreto Legislativo nº 88/2020, que declara estado de calamidade 

pública em todo o território Brasileiro para fins de prevenção e de enfrentamento 

à epidemia causada pelo COVID-19; 

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município em resguardar a 

saúde de toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos 

disponibilizados no Município,   
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D E C R E T A: 

   Art. 1º  Fica instituído o Comitê de Enfrentamento à Epidemia do 
COVID-19, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar 
a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar 
medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e o controle do contágio e o 
tratamento das pessoas afetadas. 
 
                       §   1º O Comitê será coordenado pela Secretária Municipal de Saúde e terá 
como membros convidados. 
      a) Ediomar Brezolin, representante do Poder Executivo Municipal; 
     b) Drª Daniela Brezolin Zandoná – Médica, servidora pública municipal; 
   c) Dr. Olando Alberto Caus – Médico – Clinica Médica Santa Terezinha; 

d) Gilmar de Campos – Secretario Municipal da Saúde; 
    e) Marli de Campos – Secretária Hospital Santa Terezinha; 
   f) Roselei Dalla Giacomasi – Enfermeira, servidora pública municipal; 

g) Ana Paula Conte – Enfermeira, Hospital Santa Terezinha; 
                           h) Edivania  dos  Santos da Silva – Assessor de Planejamento da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 
                         §  2º Poderão ser convidados para participar da reunião, a juízo dos 
membros, com o objetivo de contribuir com informações a respeito da matéria objeto 
do convite, especialistas e representantes de outros órgãos e entidades públicas ou 
privadas. 
 
            Parágrafo único: Para fins de atendimento às solicitações de visita 
médica, fica criado um setor de tele atendimento, para agendamento dos 
atendimentos 
 
                     Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAIMFILHO, 20 DE MARÇO DE 2020. 
 
 
 
                            EDIOMAR BREZOLIN, 
                      Prefeito Municipal. 
Registre-se e Publique-se. 
 
 
Jorge Luiz Piovesan, 
Assessor de Planejamento. 


