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DECRETO Nº 2.007, DE 03 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre a criação do Comitê Municipal 
de Prevenção e Enfrentamento ao Novo 
Coronavírus (COVID-19) e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 72, da Lei Orgânica do 
Município, e 

CONSIDERANDO as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública 
decorrente do Novo Coronavírus (COVID–19) em vigor no âmbito do Município;

CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, que declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pela 
COVID-19;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde, de 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da COVID-19; 

CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Estado do Rio de Janeiro, da situação de 
emergência em saúde, feito através do Decreto n.º 47.025/2020;

CONSIDERANDO que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma estampada no art. 196 da CRFB/88; 

CONSIDERANDO o agravamento da situação no país, sendo registrado novamente 
o aumento do número de casos; 

CONSIDERANDO que é dever constitucional do Município empreender políticas que 
visem garantir a saúde de sua população; 

CONSIDERANDO que a ocorrência de aglomeração de pessoas está sendo 
identificada de forma constante em locais públicos e particulares no Município; e 

CONSIDERANDO, por fim, o interesse público na medida. 
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DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto institui o Comitê Municipal de Prevenção e 
Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), com a finalidade de coordenar as ações 
do Poder Público Municipal, visando o combate à disseminação da COVID-19 no 
Município de Comendador Levy Gasparian. 

Art. 2º Compete ao Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 
Coronavírus as seguintes atribuições e objetivos: 

I – Planejar, coordenar, monitorar e controlar as medidas de prevenção e 
enfrentamento ao contágio da COVID-19;  

II – Deliberar sobre a organização da campanha municipal de imunização 
contra a COVID-19; 

III – Realizar reuniões, para fins de deliberação e acompanhamento das 
ações e medidas de enfrentamento à COVID-19; 

IV – Sugerir medidas para normatização de providências, com a finalidade de 
combate à COVID-19;

V – Decidir quanto às sugestões de forma colegiada; 

VI – Tomar providências no que tange à adoção de medidas administrativas 
às demandas aprovadas, para fins de combate e enfrentamento da COVID-19. 

Art. 3º O Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus 
passa ser constituído pelos seguintes membros: 

Representantes da Secretaria de Saúde: 

Gabriel Aguiar Lima 

Joseane Reis de Faria 

Patrícia Morgana da Silva 

Representantes da Secretaria de Educação: 

Vanessa Souza da Silva 

Grazielli Martins Camargo de Almeida 

Representante da Secretaria de Assistência Social: 

Leandro Ferreira de Freitas 

Representantes do Gabinete: 

Elilian Pontes Goulart 
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João Vitor Molino Silva (Guarda Municipal) 

Maurício Tavares (Fiscalização) 

Representante da Procuradoria: 

Carolina Gonçalves Matos de Souza 

Representante da Secretaria de Obras: 

Miguel Lacerda 

Representante da Secretaria de Administração: 

Richard Nixon dos Santos 

Representante da Secretaria de Serviço Público: 

Andrew Renato Estevam Pires 

Representante da Secretaria de Fazenda: 

José Reinaldo Duarte Pacheco 

Representante da Secretaria do Meio Ambiente: 

Tiago de Oliveira Souza 

Art. 4º Poderá o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 
Coronavírus, adotar todas as medidas necessárias com o fito de cumprir os 
dispostos neste Decreto, podendo, inclusive, convocar servidores públicos 
municipais para o auxílio no que for necessário. 

Art. 5º As medidas contidas nos artigos anteriores poderão ser revistas a 
qualquer momento. 

Art. 6º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e tem 
validade por período indeterminado.

Cláudio Mannarino 
Prefeito
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