
PORTARIA Nº 087/2021 
 
 

INSTITUI E NOMEIA O COE – CENTRO DE OPERAÇÕES 
DE EMERGENCIA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

O VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DE PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS 
DO SUL, LEONIR WENTZ, no uso de suas atribuições legais, e; 

 
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

Considerando a declaração de emergência em 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 4 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 a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19), responsável pelo surto de 2019; 

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020 e alterações 
posteriores, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado e reitera a declaração de 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 (novo coronavírus), e dá 
outras providências; 

Considerando os Planos de Contingência Nacional e Estadual deflagrados em função 
da COVID-19; 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença no Estado do Rio Grande do Sul; 

Considerando o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) nº 05/2020, 
o qual estabelece que a reorganização do calendário escolar deva levar em consideração a 



possibilidade de retorno gradual das atividades com presença física dos estudantes e 
profissionais da educação na unidade de ensino, seguindo orientações das autoridades 
sanitárias; 

Considerando que no referido parecer normativo do CNE/CP estabelece a 
obrigatoriedade de que seja assegurada a segurança sanitária nas unidades de ensino, 
reorganizando o espaço físico do ambiente escolar, bem como oferecendo orientações 
permanentes aos alunos quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os 
colegas, de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias, 

Considerando o teor da Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS nº 01/2020 que “Dispõe 
sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a 
serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul”, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Instituir o COE - Centro de Operações de Emergência Municipal, cujas 

atribuições são as seguintes:  
 

I - articular, em conformidade com os Planos de Contingência Estadual, ações no 
âmbito das Instituições de Ensino com o objetivo de controlar e acompanhar o avanço do novo 
coronavírus - COVID-19; 

II - apoiar a implementação da política de distanciamento controlado no âmbito das 
Instituições de Ensino; 

III - monitorar regularmente as informações dos COE-E Locais, por meio de relatórios 
de implementação dos protocolos; 

IV - manifestar parecer favorável à retomada das atividades presenciais da Instituição 
de Ensino, mediante a informação do COE Local quanto ao cumprimento dos protocolos; 

V - acompanhar a execução das medidas propostas e avaliar a necessidade de 
revisão e ajustes no âmbito das Instituições de Ensino; 

VI-sugerir ajustes ou medidas de adequação aos COE-Es Locais sempre que 
necessário e, na impossibilidade de solução, submeter ao COE Municipal ou Regional para a 
deliberação. 

 
Art. 2º - Nomear servidores, com suas respectivas identidades funcionais, para 

constituírem o referido Grupo, sendo os seguintes:  
 
 

 
  



Nome/Cargo Função 

Vanessa Chapuis – Secretária Municipal de Educação, 

Cultura, Turismo, Desporto, Lazer e Assistência Social 
Representante da SMECAS 

Odete Celi Penz – Supervisora de Ensino 
Representante do Conselho 

Municipal de Educação 

Nádia Mariane Winter – Secretária Municipal de Saúde 
Representante da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Simone Elisa Schneider - Enfermeira 
Representante da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Tatiana Verônica Knutzen - Médico Clínico Geral, CRM 

nº 4302056 

Representante da Secretaria 

Municipal de Saúde 

 
  
 

Art. 8º - Esta Portaria passa a vigorar a partir da data da publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul – RS, 08 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

LEONIR WENTZ 
Vice-Prefeito  

no exercício de Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Norton Eduardo Baum 
Sec. Mun. Adm. Planej. Ind. Comerc. e Habitação 

  


