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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja (buvatío "

DECRETO /2020

PRORROGA O MANDATOS DOS

MEMBROS DOS CONSELHOS GESTORES

DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
DE VILA VELHA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, usando
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que a composição atual dos Conselhos Gestores dos
estabelecimentos de saúde de Vila Velha foi instituído pelo Decreto n° 116, de 13 de

I  setembro de 2018, e com validade até 13 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO que a Lei n° 5.807 de. 20 de dezembro de 2016 que regulamenta
a composição, competência e estrutura dos conselhos gestores dos estabelecimentos
de saúde da rede própria municipal;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 42/2020, que declara a situação de
emergência em saúde pública no Município de Vila Velha e o Decreto Municipal n°
59/2020, que declarou estado de Calamidade Pública no Município de Vila Velha, em
razão de pandemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID-19, causada pelo
agente Novo Coronavírus - SARS-CoV-2;

CONSIDERANDO a necessidade de contenção de disseminação local do Novo
Coronavírus - SARS-CoV-2, objetivando a adoção de rede de proteção às crianças,
jovens, adultos e em especial atenção às pessoas com mais de 60 (sessenta) anos,
pessoas com imunidade deprimida e com comorbidades;

I  CONSIDERANDO a existência dos mais variados eventos no Município onde
possam ocorrer aglomeração de pessoas tendentes a potencializar a disseminação do
Novo Coronavírus, facilitando a contaminação das pessoas;

CONSIDERANDO que as medidas adotadas devem ter consonância com a situação
q  que ora se apresenta, importando em medidas que visam recomendar, prevenir,

proibir e ou desautorizar as atividades no âmbito municipal;

CONSIDERANDO o Decreto n° 238/2020 que prorrogou o mandato dos Conselhos
Gestores por 120 dias contados a partir do dia 03 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO que a excepcionalidade e a gravidade da situação se mantêm e,
conforme Mapa de Risco Covid-19 n° 35, Vila Velha entrou em risco moderado
novamente desde 14 de dezembro de 2020;

DECRETA:

Art. 1° Fica adiada por mais 120 (cento e vinte) dias o processo eleitoral para eleição
dos representantes dos Conselhos Gestores dos estabelecimentos de saúde, que estava
previsto para ocorrer em agosto do corrente ano.
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Parágrafo único. Com base nas decisões das autoridades sanitárias superiores,
poderá prorrogar o prazo estabelecido no caput do art. 1°, caso persista a declaração
de calamidade pública, em razão da pandemia do C0VID19 e de acordo com o
cenário epidemiológico que se apresenta.

Art. 2° Fica prorrogado, por conseqüência, o mandato dos membros dos Conselhos
Gestores dos estabelecimentos de saúde, conforme composição atual, nomeados pelo
Decreto n° 116/2018 e, até a nomeação dos novos membros depois de concluída a
eleição.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, d,y de dezembro de 2020.
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