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DECRETO 029/2020
“Declara Situação de Emergência, no âmbito
do Município de Itororó, 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 enfrentamento
ao COVID-19 e, dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município Itororó – LOMI, ainda, o, tendo em vista o disposto na
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de 2020
e;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Decretação de Emergência em Saúde Pública pelo Governo do
Estado da Bahia, através do Decreto nº 19.586 de 27 de março de 2020, que prescreve
medidas restritivas para o enfrentamento da disseminação do COVID19;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março DE 2020 do Ministério da
Saúde, que Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO que em 28de março foi confirmado o primeiro caso de
coronavírus em nosso Município e o risco iminente e acelerado de sua disseminação;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público Municipal zelar pela garantia do
bem-estar e conservação da saúde pública dos seus munícipes devendo, quando necessário
adotar medidas, ainda que restritivas, que objetivem a diminuição dos riscos à saúde;
DECRETA:
Art. 1º - Fica ratificada a declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, no âmbito
do Município de Itororó, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da
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Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19.
Art. 2º - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito das
suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre,
reabilitação do cenário e reconstrução.
§ 1º– Fica autorizado que a Secretária de Saúde requisite servidores de outras
secretarias, órgãos ou departamentos do Poder Executivo Municipal, para prestarem serviços
nas ações por ela articuladas para o combate ao COVID19, desde que respeitadas as
compatibilidades de funções.
§ 2º - O não atendimento à requisição da Secretaria de Saúde, sujeita o servidor ao
desconto do dia de labor e eventual abertura de Sindicância.
§ 3º - Não podem ser requisitados os servidores maiores de 60 anos, gestantes e
lactantes.
Art. 3º - No âmbito do Poder Executivo Municipal, consideram-se serviços públicos
essenciais as atividades relacionadas à limpeza pública, saúde, proteção e defesa civil,
fiscalização e arrecadação.
Art 4º - Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as férias e licenças estatutárias
passíveis de gozo oportuno dos servidores públicos municipais que atuam nos serviços
públicos essenciais, descritos no artigo anterior.
Art. 5º -Para o enfrentamento da emergência de saúde a que se refere o art. 1º deste
Decreto, poderão ser adotadas as seguintes medidas:
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;
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - requisição de bens, serviços e produtos de pessoas naturais e jurídicas, hipótese
em que será garantido o pagamento posterior de justa indenização;
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VI - fechamento de empreendimentos privados e equipamentos públicos de uso
comum e coletivos.
§ 1º - Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no
âmbito intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a
propagação do coronavírus;
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das demais que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e
meios de transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus.
§ 2º - A requisição administrativa, a que se refere o inciso V do caput deste artigo,
deverá garantir ao particular o pagamento de justa indenização e observará o seguinte:
I - garantia de estoque dos materiais de limpeza, insumos sanitários e hospitalares e
medicamentos;
§ 3º - A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação ou
a propagação do coronavírus deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de
emergência.
Art. 6º - As pessoas com quadro de COVID-19, confirmado laboratorialmente ou por
meio de quadro clínico-epidemiológico, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde,
devem obrigatória e imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatório.
Parágrafo único - Não poderão sair do isolamento sem liberação explícita da
Autoridade Sanitária local, representada por médico ou equipe técnica da vigilância
epidemiológica.
Art. 7º - Para o enfrentamento da emergência de saúde a que se refere o art. 1º deste
Decreto, fica determinado pela Secretaria Municipal de Saúde que os profissionais de saúde
adotem as medidas para prevenção e controle conforme consta em Nota Técnica
GVIMS/GGTES/ANVISA nº04/2020 Orientações para serviços de saúde: medidas de
prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2), Protocolo de Manejo
Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde e as Recomendações para
adequação das ações dos Agentes Comunitários de Saúde frente à atual situação
epidemiológica referente ao COVID-19, respeitando suas atualizações e seguindo sempre a
última (a versão ou atualização mais recente).
Art. 8º - Fica ratificada a dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública, decorrente
do coronavírus (COVID19) de que trata este Decreto, nos termos estabelecidos pela Lei
Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
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§ 1º - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplicase apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
§ 2º - As licitações modalidade pregão deverão observar as especificações previstas na
Lei Federal nº 12.979/2020, notadamente no que se referem aos procedimentos e prazos.
§ 3º - Sempre que possível a aquisição de bens e serviços para o combate ao
COVID19 deverão ser contratadas através de registro de preço.
Art. 9º - As ações e os serviços públicos de saúde voltados à contenção da emergência
serão articulados pela Secretaria da Saúde.
Art. 10 - Outras medidas poderão ser adotadas pelo Poder Público Municipal como
prevenção ao COVID19.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor nesta data, ficam revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA, em 30 de março
de 2020.

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Prefeito
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