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Prefeitura Municipal de
Morpará publica:
• Decreto Municipal Nº 034/2020, de 29 de Abril de 2020 - Decreta
situação de calamidade pública no Município de Morpará – Bahia, em
decorrência do reconhecimento de Emergência em Saúde Pública de
Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição
de pandemia de infecção humana pelo COVID-19 ocasionado pelo
Coronavírus, definida pela Organização Mundial de Saúde, e dá outras
providências.
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Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 034/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020.

“Decreta situação de calamidade pública no
Município de Morpará – Bahia, em decorrência do
reconhecimento de Emergência em Saúde Pública
de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e
a declaração da condição de pandemia de infecção
humana pelo COVID-19 ocasionado pelo
Coronavírus, definida pela Organização Mundial
de Saúde, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORPARÁ, Estado da Bahia, no uso da
competência prevista no inciso II do art. 30 da Constituição Federal, nas atribuições de
que trata a Lei Orgânica do Município, e com fundamento no art. 8º, inciso VI, da Lei
Federal de n. 12.608/12, Lei Federal de n. 13.979/2020, Decreto n. 7.257, de 4 de agosto
de 2010, e na Instrução Normativa n. 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 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida
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, na forma do artigo 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a Portaria n. 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde,
que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe
sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de
março de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes
caracteriza pandemia;
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CONSIDERANDO, ainda, a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da
Saúde, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO que o Presidente da República, em 18 de março de 2020, através da
Mensagem n. 93, encaminhou requerimento de reconhecimento de calamidade pública
com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em decorrência da pandemia de COVID19 declarada pela Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO, que no dia 18 de março de 2020, o Governador do Estado da Bahia
promulgou o Decreto n. 15.549, por meio do qual declarou “situação de emergência em
todo o território baiano”, para os fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, em
face do qual foi decretada a quarentena;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 24, de 19 de março de 2020, que dispôs
sobre as medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito
do Município de Morpará e deu outras providências;
CONSIDERANDO que o Congresso Nacional reconheceu, no dia 20 de março de 2020,
o Estado de Calamidade Pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000 (Decreto Legislativo nº 06/2020);
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 2.512, de 23 de março de 2020, que
reconhece o estado de calamidade pública em todo o território do Estado da Bahia para
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo
Coronavírus);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 26, de 25 de março de 2020, que Decretou
Situação de Emergência no âmbito do município de Morpará e dispôs sobre a adoção
de medidas temporárias complementares para enfrentamento da emergência em saúde
pública decorrente do novo coronavírus e deu outras providências;
CONSIDERANDO que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único financiado com recursos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos dos artigos 196
a 200 da Constituição Federal;
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CONSIDERANDO a insuficiência das instalações físicas e estruturais, a escassez de
equipamentos médicos, equipamentos de proteção individual e de recursos humanos
para combater a pandemia coronavírus (COVID-19), o que coloca em risco a saúde dos
munícipes por insuficiência da nossa rede hospitalar;
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes
graves, levando os Sistemas de Saúde a receber uma demanda muito acima de sua
capacidade de atendimento adequado;
CONSIDERANDO que ao município cabe a adoção de medidas de prevenção, controle
e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em
seu território;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas administrativas extraordinárias
no regular andamento da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de ações emergenciais necessárias ao enfrentamento
da pandemia do COVID-19 que poderão comprometer gravemente as finanças públicas
e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício, bem como as metas de
arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica;
CONSIDERANDO a quantidade de casos confirmados de COVID-19 em todo o Estado
da Bahia;
CONSIDERANDO que na presente data tem-se 03 (três) casos confirmados de
COVID-19 e 05 (cinco) suspeitos (aguardando resultado de exames) no município;
CONSIDERANDO que tal conjuntura impõe ao Governo Municipal ante os princípios
da precaução, da dignidade da pessoa humana e da continuidade da prestação dos
serviços públicos, tomar as providências cabíveis;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA no âmbito do
município de Morpará, Bahia, em razão da pandemia da doença infecciosa viral
respiratória (COVID-19), causada pelo agente novo Coronavírus, até 31 de dezembro de
2020.
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Art. 2º. A situação de calamidade pública de que trata este Decreto autoriza a adoção
de todas as medidas administrativas necessárias à imediata resposta por parte do Poder
Público à situação vigente.
Art. 3º. Fica autorizada a mobilização de todas as secretarias municipais, no âmbito de
suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações necessárias à
situação vigente, com o desenvolvimento de ações de emergência voltadas ao apoio de
famílias carentes do município, objetivando diminuir os impactos causados pela
pandemia da COVID-19.
Art. 4º. O Poder Executivo solicitará, por meio de Ofício a ser enviado à Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia, o reconhecimento do estado de calamidade pública para
os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito, 29 de abril de 2020.

Sirley Novaes Barreto
Prefeito Municipal
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