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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ
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CNPJ: 14.215.818/0001-36

DECRETO Nº 201, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

“Declara ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
nas áreas do Município afetadas por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme
IN/MI

02/2016,

para

fins

de

prevenção

e

enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições de acordo com a Lei Orgânica do Município, e com fundamento no art. 8º,
VI, da Lei Federal de nº. 12.608/12, Lei Federal de nº. 13.979/2020, Decreto nº. 7.257, de 4 de
agosto de 2010, e na Instrução Normativa nº 001 do Ministério da Integração Nacional, de 24
de agosto de 2012, que dispõem sobre procedimentos e critérios para a decretação de situação
de emergência ou estado de calamidade pública, e

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11
de março de 2020, trata-se, de uma Pandemia; orientando, de antemão, que devem ser evitados
ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem como situações que
potencializem o risco de contaminação;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.626 de 09 de abril de 2020, que Declara Estado
de Calamidade Pública em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e dá
outras providências;
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;
CONSIDERANDO Que o relatório da VIEP (Vigilância Epidemiológica), relatando a
ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Estado de Calamidade Pública por
doença infecciosa viral, considerando que o município de Coronel João Sá possui até o
momento 02 (dois) casos confirmados e 02 (dois) casos notificados até o dia 18/05/2020, de
contaminação pelo coronavírus.
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D E C R E T A:
Art. 1º - Fica decretado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA nas áreas do município de
Coronel João Sá/BA, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa
Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme IN/MI nº 02/2016.
Art. 2º -

Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a

coordenação VIEP (Vigilância Epidemiológica), nas ações de resposta ao desastre e
reabilitação do cenário e reconstrução.
Art. 3º - Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao
desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o
objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a
coordenação da VIEP (Vigilância Epidemiológica)
Art. 4º - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição
Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes públicos, diretamente
responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado agente público ou autoridade administrativa que se
omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.
Art. 5º - Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das
restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), ficam dispensados de licitação
os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação
de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que
possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos,
contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel João Sá/BA, 18 de março de 2020.

CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL
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