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Decretos

DECRETO Nº 029/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020

“Estabelece medidas complementares
para o enfrentamento do Coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Município
de Santa Inês/BA, Decreta Situação de
Emergência
e
Dá
Outras
Providencias”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas pela Orgânica
Municipal e demais normais pertinentes, com fulcro na Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020,
CONSIDERANDO que o Município de Santa Inês/BA já vem adotando medidas
contra a disseminação do “Novo Coronavírus” em seu território, especialmente
com a expedição do Decreto Municipal nº 026/2020 e 028/2020;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coranavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Presidencial nº 10.292 que altera dispositivos do
Decreto 10.282 que definiu mudanças nos serviços públicos e atividades essenciais
do Decreto anterior;

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, conforme o art. 196 da Constituição da
República Federativa do Brasil;
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CONSIDERANDO que, na forma do art. 227 da Constituição, é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação, dentre outros;

CONSIDERANDO a necessidade de serem adotadas providências complementares
diante da situação de pandemia do “COVID-19” em todo o mundo,

DECRETA:

Art. 1º - Diante da existência/permanência de alteração intensa e grave das
condições de normalidade, provocada pelo Coronavírus (COVID-19) atualmente
chamado de SARS COV2 (novo coronavírus), que compromete a segurança e saúde
das pessoas e serviços públicos, fica decretada a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA pelo
prazo de NOVENTA DIAS (90) no município de Santa Inês/BA, com medidas de
enfrentamento de emergência e anormalidade na saúde pública.

Art. 2º - Para o enfrentamento da situação de emergência a que se refere o art. 1º
deste decreto, poderão ser adotadas as seguintes medidas, autorizadas pela lei
13.979/2020:
I – isolamento;
II – quarentena;
III – determinação de realização compulsória de:
a) Exames médicos;
b) Testes laboratoriais;
c) Coleta de amostras clínicas;
d) Vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) Tratamentos médicos específicos;
IV – estudo ou investigação epidemiológica;
V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que
será garantido o pagamento posterior de indenização justa.
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VII – fechamento de empreendimentos privados e equipamentos públicos de uso
comum e coletivos.

§ 1º - Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I – isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens,
meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de
maneira a evitar a contaminação ou a propagação do Coronavírus; e
II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres,
animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de
maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus.

§ 2º - A requisição administrativa, a que se refere o inciso VI do caput deste artigo
deverá garantir ao particular o pagamento de justa indenização visando garantia
de estoque dos materiais de limpeza, insumos sanitários e hospitalares e
medicamentos, cujas condições, requisitos serão definidos em portaria do
secretário de saúde.

§ 3º - A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação
ou propagação do coronavírus deverá guardar proporcionalidade com a extensão
da situação de emergência.

Art. 4º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus de que trata este decreto,
nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020.

Art. 5º. Fica autorizada a compra emergencial de cestas básicas para fornecimento
aos alunos da rede pública que dela necessitarem, de modo a compensar a
ausência de fornecimento de alimentação no período de suspensão de aulas, com
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fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e na exceção
expressamente prevista no § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504, de 1997, estritamente
de modo a suprir as necessidades alimentares enquanto perdurar o período de
suspensão de aulas.

§ Único – Fica também autorizada à compra emergencial de cestas básicas para
munícipes de vulnerabilidade social, em decorrência da situação emergencial da
pandemia, conforme cadastro prévio efetuado pelo serviço social do Munícipio.

Art. 6º. A tramitação dos processos administrativos referentes a assuntos
vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todas as
Secretarias Municipais.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 23 de março de 2020.

HÉRMESON NOVAES ELOI
Prefeito Municipal
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