ORIENTAÇÃO EMERGENCIAL

A COMCAM (COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO
MOURÃO - MICRORREGIÃO XII), ORIENTA OS MUNICÍPIOS AFILIADOS
QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS
–
COVID-19
APÓS
O
PRONUNCIAMENTO
DO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE JAIR MESSIAS BOLSONARO

Apesar de que, em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou pandemia para o Coronavírus;
Apesar de 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 da República;
Considerando a validade da Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, por meio do Decreto
Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a validade da Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) pelo
Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando a validade da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020;
Considerando que o Governo do Estado do Paraná, dispôs sobre as medidas
de enfrentamento de emergência da saúde pública de importância nacional sobre o
COVID-19, por meio do Decreto n. 4.230/2020;
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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 non municípios da COMCAM;
Considerando a necessidade de emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, no âmbito de cada
Município;
Considerando por último o pronunciamento do Excelentíssimo senhor
Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, a COMCAM orienta que os municípios
mantenham as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente
do Coronavírus, enquanto estiverem vigentes as normativas e decretos expedidos pelo
próprio Governo Federal e estadual por serem totalmente contrárias ao citado
pronunciamento.
É preciso ter calma e serenidade neste momento, pois se está diante de um
pronunciamento do Presidente que contraria o ordenamento escrito e expedido por ele
próprio, pela Organização Mundial da Saúde e Estado do Paraná. Desta forma, uma vez
que é dado aos agentes públicos fazer somente aquilo que é expressamente permitido e
previsto em lei, a COMCAM orienta que sejam mantidas as políticas públicas de
enfrentamento do COVID-19 enquanto o Governo Federal e estadual não revogarem o
Estado de Emergência e outras normativas decretadas, sinalizando de maneira clara e
objetiva como se dará o enfrentamento da COVID-19 sem a quarentena.
Os municípios e gestores públicos não podem ficar entre a Lei e um
pronunciamento verbal. É preciso que o Governo Federal e estadual publique decretos e
normativas indicando as medidas que devem ser tomadas pelos gestores estaduais e
municipais, chamando para si a responsabilidade. Enquanto não fizerem isso os gestores
devem seguir as orientações dadas pelo próprio Ministério da Saúde.
A COMCAM reserva-se ao direito de emitir novas orientações, acrescentando
ou retirando itens elencados acima, conforme o avanço da pandemia e novas
necessidades que surgirem.
Campo Mourão, 25 de março de 2020.
HAROLDO FERNANDES DUARTE
PRESIDENTE DA COMCAM
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