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DECRETO Nº 465, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
“Decreta SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município
de Barro Preto e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19
(novo Coronavírus) e dá outras providencias.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Art. 38, da Lei Orgânica do
Município de Barro Preto – LOMBP, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei nº
13.979/2020 .

CONSIDERANDO a Portaria nº 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 (COVID-19);

CONSIDERANDO ainda a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de
tratar-se do estágio atual de uma Pandemia, orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
como situações que potencializem o risco de contaminação;

CONSIDERANDO que o COVID-19 em humanos pode ser transmitido principalmente
pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros) e por contato (mãos e objetos
contaminados), afetando principalmente pessoas com baixa imunidade ou idosos;
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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 a Administração Pública, em face da essencialidade e
natureza de determinado serviço público e da necessidade imperiosa quanto a sua
prestação e manutenção, é outorgado competência constitucional e legal para dispor
sobre os mesmos, inclusive optando, quando convenientes, pela sua terceirização nas
condições regulamentadas pelo Poder Público;
CONSIDERANDO que a Administração tem por obrigação a defesa do interesse
público, como objetivo o bem comum da coletividade, como dever a eficiência e, ainda,
tem o Poder Executivo o encargo de praticar todas as ações necessárias de
prevenção e proteção a uma situação de emergência pública;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público promover a prestação de serviços
públicos eficientes aos cidadãos, assegurando-lhes a convivência em meio ambiente
saudável, sem riscos à sua saúde e bem estar, como também serviços de qualidade
nas áreas de saúde pública, bem como o funcionamento regular da máquina
administrativa;
CONSIDERANDO que a Administração Pública reconhece a sua responsabilidade
civil sobre os fatos que possam principalmente comprometer o funcionamento e
manutenção dos Serviços Públicos;
CONSIDERANDO o atendimento aos Princípios Administrativos de Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência que norteia os atos dessa
gestão.
DECRETA:
Art. 1º - Fica decretada situação de emergência no Município de Barro Preto, para
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional.
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Art. 2º - Para enfrentamento da situação emergencial ora decretada, ficam
estabelecidas as seguintes medidas:
I – Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese
em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa;
II – Nos termos do art. 24 da Lei nº 8.666/93, fica autorizada a dispensa de licitação
para aquisição de bens e serviços destinados ao enfretamento da emergência.
Art. 3º - A dispensa de licitação servirá para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 1º - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária, pelo
prazo de até 90 (noventa) dias, tempo que a Administração procederá a regularização
do estado crítico, sem prejuízo de prorrogação por igual período, aplicando-se apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
§ 2º - Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro neste Decreto serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo o nome do contratado, o número de sua inscrição
na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação ou aquisição.
§ 3º - Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o
direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando
se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 4º - A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do
art. 3º deste Decreto não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor
se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
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Art. 5º - Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto neste Decreto,
presumem-se atendidas as condições previstas na Lei nº 13.979/2020 de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.
Art. 6º - Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata este Decreto, não será exigida a
elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 7º - Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários
ao enfrentamento da emergência que trata este Decreto, será admitida a
apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
§ 1º - O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se
refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
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a) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
b) contratações similares de outros entes públicos; ou
c) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2º - Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver
justificativa nos autos.
Art. 8º - Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as férias deferidas ou programadas
dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana, assistência social e do serviço
funerário.
Art. 9º - Sem prejuízo de outras medidas, todas as unidades da Administração Direta
e Autarquia deverão adotar as seguintes providências:
I - evitar escalar, pelo período de emergência, servidores gestantes, lactantes,
maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de
risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo
coronavírus, em postos de atendimento direto, com grande fluxo ou aglomeração de
pessoas, realocando-os para realização de serviços internos;
II – os servidores lotados na Secretaria de Saúde que apresentarem atestados
médicos para fins dispensa ao trabalho deverão ser encaminhados ao médico do
município, para os devidos encaminhamentos no sentido de verificar a natureza do
quadro clínico e monitoramento, tendo em vista o risco de desenvolvimento de
sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus;
III - orientar seus servidores sobre a doença COVID-19 e das medidas preventivas,
em especial os profissionais das áreas de educação, saúde, segurança urbana e
assistência social;
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IV - disponibilização de máscaras, álcool em gel, bem como outros materiais e
insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para todos os
servidores que exerçam atividades de atendimento ao público;
Art. 10 – Fica determinado à Secretaria Municipal de Saúde que adote providências
para:
I – capacitação de todos os profissionais para atendimento, diagnóstico e orientação
quanto as medidas protetivas;
II – estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde que possibilite a
rápida identificação dos possíveis casos de COVID-19 e os direcione para área física
específica na unidade de saúde - separada das demais - para o atendimento destes
pacientes;
III – aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para profissionais de
saúde;
IV – ampliação do número de leitos para os casos mais graves;
V – antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de postos atendimentos,
priorizando os idosos, adotando-se o cronograma do Ministério da Saúde e todo
protocolo e logística necessário, minimizando ao extremo qualquer risco de contágio
de COVID-19;
VI – utilização, caso necessário, de equipamentos públicos culturais, educacionais e
esportivos municipais para atendimento emergencial na área de saúde, com
prioridade de atendimento para grupos de risco de forma a minimizar a exposição
destas pessoas.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar aos demais órgãos
municipais recursos humanos a serem alocados temporariamente para suprir a
necessidade excepcional de atendimento à população, sendo que a requisição se
destinará a Secretaria de Administração do Município.

JMS

Praça Antônio Osório Batista, n° 06 – Centro CEP: 45.625-000 Fone/Fax (73) 3249-1197
barropretoprefeitura@gmail.com
www.barropreto.ba.io.org.br
CNPJ: 14.147.458/0001-82
Barro Preto – Bahia.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CZCACIWELQJV1GNB8S9ACA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
24 de Março de 2020
14 - Ano - Nº 1714

Barro Preto

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Gabinete da Prefeita
Art. 11 – O prazo de vigência deste decreto emergencial poderá ser prorrogado por
igual período, até a regularização e realização dos devidos processos licitatórios.
Art. 12 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - Bahia, 23 de Março de
2020.

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
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