
 

 

  

PORTARIA Nº 913/2020 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE 
OPERAÇÕES ESPECIAIS EM SAÚDE - 
COES-COVID-19-SMJ PARA O ENFRENTAMENTO DA 
INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS 19 
(COVID 19), NO ÂMBITO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE 
SANTA MARIA DE JETIBÁ – ES. 

 
O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso 

de suas atribuições legais, 
 
- considerando a solicitação da Secretaria de Saúde, CI/SECSAU/Nº 180/2020, 

protocolizada sob nº 3982/2020 em 23/04/2020; 
 
- considerando a emergência por doença respiratória, causada pelo agente novo 

Coronavírus (COVID-19); 
 
- considerando a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);  

 
- considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 
- considerando o Decreto Municipal nº 245/2020, que Decreta o Estado de 

Emergência em Saúde Pública no Município de Santa Maria de Jetibá, decorrentes da Pandemia de 
Coronavírus (COVID-19); 

 
- considerando o Decreto Estadual nº 4636-R e a Portaria nº 68-R, que institui e 

dispõe sobre mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento 
da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

 
- considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas para o 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do 
novo Coronavírus (COVID-19); 

 
- considerando que o Santa Maria de Jetibá elaborou o Plano de Contingência, 

devido à necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para estabelecer 
a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e confirmados; 

 
- considerando a avaliação de risco no âmbito do Regulamento Sanitário 

Internacional, indicando que este evento configura uma potencial Emergência de Saúde Pública 
Internacional (ESPIIN); 

 
- considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 
 
- considerando o disposto no Art. 72, Inciso VI da Lei Orgânica do Município de 

Santa Maria de Jetibá.  
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Instituir a Comissão de Operações Especiais em Saúde - 

COES-COVID-19-SMJ para o enfrentamento da COVID 19 no âmbito da Secretaria de Saúde, composto 
pelos servidores a seguir relacionados: 

 
1- Gestão da Saúde: Sigrid Stuhr – Secretária de Saúde 

                                            Silene Belz – Subsecretária de Saúde 



 

 

 
 

2- Atenção Primária: Isadora Emília Mendewald Magdalon – Gerente de Atenção 
Primária  
3- Estratégia Saúde da Família: Marciele Arrivabene – Coordenadora da 
Estratégia Saúde da Família 
4- Saúde Bucal: Josefina Marquardt Magdalon – Auxiliar de Escritório 
5- Vigilância Epidemiológica: Camila Vieira Barcelos - Enfermeira 
6- Vigilância Sanitária: Luciana Costa Brum - Veterinária 
7- Conselho Municipal de Saúde: Geoconda Caldeira Espíndula – Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde e Bioquímica 
8- Fundação Hospitalar Beneficente Concordia: Cesar Erdmann - Farmacêutico 
9- Assistência Farmacêutica: Layla Aparecida Chiste - Farmacêutica 
10- Administrativo: Gilson Wuthi Precilius – Administrador 
11- Assistência Médica: Tiago Antonio Pereira Suprani- Médico 

 
Art. 2°. A Comissão de Operações Especiais em Saúde - COES-COVID-19-SMJ/ES 

para o enfrentamento do COVID - 19, terá como atribuições: 
 

I- Analisar os padrões de ocorrência, distribuição e confirmação dos casos 
suspeitos de COVID 19, ocorridos no município de Santa Maria de Jetibá; 

 
II- Coordenar e executar as ações da saúde no âmbito municipal junto aos demais 

grupos, comissões, comitês e câmaras que atuam em situação emergencial relacionada ao COVID 19; 
 
III- Realizar o monitoramento, acompanhamento e avaliação da classificação de risco 

do município e das ações multisetorias que serão realizadas para o enfrentamento do novo Coronavírus 
(COVID-19); 

 
IV- Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e 

equipamentos a serem convocados e utilizados em situação de emergência; 
 
V- Executar distribuição e o controle dos medicamentos, insumos farmacêuticos e 

produtos para a saúde necessários ao abastecimento da população; 
 
VI- Capacitar recursos humanos para atuação frente a Epidemia na vigilância, 

diagnóstico e tratamento do Novo Coronavírus; 
 
VII- Definir os meios e formas de comunicação à população e adotar medidas que 

facilitem a tomada de decisões com otimização das respostas do setor saúde; 
 
VIII- Sensibilizar os gestores e lideranças comunitárias para adoção de medidas 

preventivas; 
 
IX- Elaborar os fluxos e protocolos de vigilância, assistência e laboratório para o 

enfrentamento no âmbito do SUS SMJ, buscando o alinhamento dos mesmos, com as diretrizes definidas 
em âmbito estadual a cada nova definição e organização dos fluxos; 

 

X- Organizar ações que visem a capacitação dos servidores da SECSAU e de suas 
unidades, de forma a ampliar o potencial de resposta para essa Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPIIN); 

 
XI- Subsidiar os gestores da SECSAU com informações técnicas relacionadas ao 

assunto visando a adoção de medidas oportunas e tomada de decisões; e 
 

XII- Emitir Nota Técnica com medidas de âmbito municipal, para o enfrentamento do 
novo coronavírus (COVID-19). 

 
 



 

 

 
 
Art. 3°. A referida Comissão de Operações de Especiais em Saúde Pública - 

COE-COVID-19 atuará de forma conjunta e em parceria com outros órgãos e setores internos e externos 
à SECSAU (Rede Hospitalar Privada), incluindo as próprias áreas técnicas da SECSAU, bem como o 
Conselho Municipal de Saúde, e atuará pelo período que durar a Pandemia e após análise da situação 
epidemiológica da ocorrência do COVID - 19, no âmbito do SUS. 

 
Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

  Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

Santa Maria de Jetibá - ES, 29 de Abril de 2020. 
 
 
 

HILÁRIO ROEPKE 
Prefeito Municipal 


