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PORTARIA SEMSA Nº 0002/2020 

 

DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DO CENTRO DE 
OPERAÇÕES ESPECIAIS EM SAÚDE - COES (COVID-19), NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica, 

 

CONSIDERANDO as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo Coronavírus responsável pelo surto de 

2019; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde 

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 

CONSIDERANDO a publicação 4636-R, de 19 de abril de 2020, do Governo do Estado 

do Espírito Santo que institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de 

medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do novo coronavírus (COVID-19), 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse 

evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos Munícipes que 

se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO a situação que demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º Estabelecer o Centro de Operações de Especiais em Saúde – COE (COVID-19), 

como mecanismo da gestão coordenada em resposta à emergência no âmbito 

Municipal.  
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Parágrafo único. A gestão do COE (COVID-19) estará sob responsabilidade da 

Secretária Municipal de Saúde. 

  

Art.2º O Centro de Operações Especiais em Saúde do Município de Viana – COE 

(COVID-19), de que trata o artigo anterior será constituído por representantes das 

seguintes áreas: 

I. Jaqueline D’Oliveira Jubini - Gabinete do Secretário Municipal da Saúde; 

II. Sandra Regina Da Silva Vita - Subsecretaria de Vigilância em Saúde; 

III. Maria Angélica Callegario Vieira - Subsecretaria de Atenção Básica; 

IV. Sonia Maria da Silva Balestreiro - Subsecretaria de Regulação, Urgência e 

Emergência e Atenção Especializada; 

 

Art. 3º Ao COE COVI-19/ES compete: 

I. Planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante 

a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nos termos das 

diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde; 

II. Divulgar à população informações relativas ao COVID-19;  

III. Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos 

envolvidos na prevenção e controle da infecção humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19); 

IV. Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 

epidemiológico da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

V. Articular junto às áreas da Secretaria Estadual de Saúde e outros órgãos o 

desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta; 

VI. Elaborar e atualizar o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19); 

VII. Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 

controle da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

VIII. Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal; 

IX. Emitir instruções para os órgãos de governo sobre diretrizes de controle de infecção 

e o uso adequado de equipamento de proteção individual (EPI); 
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X. Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de 

infecção para casos suspeitos, ou confirmados, de infecção pelo novo Coronavírus 

(SARS-COV-2); 

XI. Propor, de forma justificada, ao Secretário Municipal de Saúde: (i) a aquisição de 

bens e a contratação de serviços necessários para a atuação na Emergência em 

Saúde Pública de importância Nacional - ESPIN; (ii) a requisição de bens e serviços, 

tanto de pessoas naturais como de jurídicas, nos termos do inciso XIII do caput do 

art. 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; (iii) o encerramento da 

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional – ESPIN. 

§1º O COE (COVID-19) terá caráter consultivo e deliberativo e seus integrantes serão 

indicados por meio de documentos oficiais subscritos pela Secretária Municipal de 

Saúde.  

 

§2º Poderão ser convidados a integrar e/ou participar dos trabalhos e debates do COE 

(COVID-19), demais profissionais e prestadores de serviços de saúde.  

 

Art. 4º As reuniões do COE (COVID-19) acontecerão conforme as ações necessárias 

para os níveis de respostas de preparação, contenção e mitigação.  

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Viana/ES, 22 de abril de 2020. 

 

 

 

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 


