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RESOLUÇÃO CONJUNTA CEE/CMDCA/SASHE Nº008/2019 DE 

17 DE MARÇO DE 2020 

 

Comissão Especial Eleitoral – CEE, O Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA de Guabiruba e Secretaria de Assistência Social, 

Habitação e Emprego, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 

art. 132 e 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na 

Resolução Conanda n. 170/2014, na Lei Municipal n. 1677/2019 e no Edital nº 

005/2019/CMDCA, 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde 

em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19), que configura emergência em saúde pública de importância internacional; 

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 COVID-19; 

CONSIDERANDO que compete dentro da circunscrição do Município, zelar pela 

saúde, segurança e assistência pública, bem como tomar medidas que impeçam a 

propagação de doenças transmissíveis; 

CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas é uma das principais causas 

de proliferação do vírus; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1101/2020, de 17 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) e dá outras 

providências; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Diante da suspensão de todos os eventos de massa (governamentais, 

esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, religiosos e outros com 
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concentração próxima de pessoas), com público igual ou superior a 100 pessoas, bem 

como aqueles relacionados aos grupos direcionados à terceira idade. 

Art. 2º Estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento 

social precoce para contenção da disseminação da COVID-19. 

Art. 3º Ficam SUSPENSO o processo de escolha suplementar para membros 

Suplentes do Conselho Tutelar do Município de Guabiruba, Etapa: Eleição que seria 

realizada no dia 05 (cinco) de abril de 2020, no horário das 8h00min às 17h00min, na 

Escola Básica Municipal Professor Arthur Wippel, localizada à Rua 10 de Junho, nº 

1260, Centro, CEP 88.360-000, Guabiruba/SC. 

Art. 4º A SUPENSÃO nesta Resolução, terá vigência de 30 dias, prorrogáveis 

por iguais e sucessivos períodos, enquanto perdurar a emergência de saúde pública e 

poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica 

do município. 

Art. 5º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário 

 

Guabiruba, 17 de março de 2020. 

 

 

_________________________________ 

Rafael Jacintho 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

 

_________________________________ 

Neide Luzeti Hort 

Secretária de Assistência Social, Habitação E Emprego 

 

_________________________________ 

André Luis Pontiolli 

Coordenador do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Guabiruba/SC 


