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26° ATO DE DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE PREVENÇÃO, 
ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS -

COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO 

- O Comitê de Prevenção, Orientação e Enfrentamento ao 

Coronavírus - COVID-19, no uso de suas atribuições conferidas pela 

Portaria nº 294, de 17 de março de 2020, com alteração dada pela Portaria 

nº 417, de 14 de abril de 2020, do Secretário Municipal de Saúde de 

Catalão, e 

Considerando: 

- a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março

de 2020, que decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo 

novo coronavírus; 

- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe

sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019 e alterações dadas pelas Leis nº 14.006, de 28 de maio de 2020; nº 

14.019, de 2 de julho de 2020; nº 14.035, de 11 de agosto de 2020; 

- o Decreto Estadual nº 9.848, de 13 de abril de 2021, que dispõe

sobre as medidas a serem adotadas no Estado de Goiás em razão da 

disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e Decreto Estadual nº 9.960, 

de 1 de outubro de 2021, que prorroga a situação de emergência na saúde 

pública decorrente da disseminação do novo coronavírus (COVID-19): 

- o Decreto Municipal nº 272, de 5 de março de 2021, que dispõe

sobre a decretação da situação de emergência na saúde pública do Municfpio 

de Catalão, em razão da disseminação do novo coronavírus COVID-19 e 

alterações procedidas pelos Decretos Municipais nº 273, 13 de março de 2021; 

nº 459, de 22 de março de 2021; nº 527 de 15 de abril de 2021; nº 693, de 20 

de julho de 2021; e nº 834, de 30 de setembro de 2021; 

- o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países

redobrem o comprometimento contra a pandemia; 

- a Portaria nº 294, de 17 de março de 2020, do Secretário Municipal

de Saúde de Catalão, que dispõe sobre a criação do Comitê de Prevenção, 
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