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DECRETO Nº 018/2020 

De 17 de março de 2020 

 

         Dispõe sobre a declaração de situação 

de emergência temporária e de medidas de 

prevenção e contenção do COVID-19 

(Coronavírus) e de emergência de saúde 

pública durante esse período. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

legais e, 

 

 CONSIDERANDO o avanço do COVID -19 no País e no mundo e a sua classificação 

como pandemia através protocolos expedidos pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS, pelo Ministério da saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde;  

 

CONSIDERANDO o classificação pela Organização Mundial de Saúde (OMS) do estágio 

atual do COVID-19 como pandemia e o seu avanço na Bahia, no País e no mundo; através 

protocolos expedidos pela OMS, pelo Ministério da saúde e pela Secretaria Estadual de 

Saúde com orientação de que se devam evitar ao máximo o contato com pessoas que 

apresentem sintomas aparentes da doença;  

 

CONSIDERANDO a portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde, 

declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente de infecção 

humana pelo COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n 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; 
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CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de contenção 

da propagação do vírus COVID-19 em resposta à emergência de saúde pública, prevenção, 

controle e contenção de riscos, a fim de evitar a disseminação da doença; 

 

CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma extensa família do vírus que podem causar 

desde resfriados comuns até Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SARS);  

 

CONSIDERANDO que o COVID-19 é em geral transmitido pelas gotículas respiratórias 

(tosses e espirros) e por contato (mãos e objetos contaminados), e que afeta principalmente 

as pessoas idosas ou com baixa imunidade; 

 

CONSIDERANDO a indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto à 

necessidade da mudança de hábitos diários, tais como: evitar cumprimentar as pessoas com 

as mãos; manter uma distância de aproximadamente 01(um) metro entre as pessoas quando 

fora ambiente domiciliar; evitar contato com as pessoas com sintomas respiratórios da 

supramencionada doença; evitar locais com aglomerações humanas, permanecendo mais 

tempo em casa ou em locais abertos, com verificação ampla, entre outros; 

 

CONSIDERANDO 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 a manifestação do vírus em outras regiões e a velocidade de aumento 

dos casos; 

 

CONSIDERANDO a suspensão dos eventos coletivos em diversas partes do mundo; 

   

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam suspensas no corrente ano, com aglomerações superiores a cinquenta 

pessoas: 
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I – as atividades religiosas nos cemitérios de Canápolis, Curralinho, Umbaúba, Povoados de 

Represa e Santo Antônio;  

II - as atividades relativas a caretagem e eventos festivos durante o sábado de aleluia e o 

domingo de ramos. 

 

Art. 2º Ficam suspensas por tempo indeterminado: 

I – toda e qualquer atividade esportiva nas dependências do estádio, ginásio e quadras 

municipais, com público superior a cinquenta pessoas;  

II - a concessão de alvarás, bem como a autorização para realização de eventos públicos e 

privados, com público superior a cinquenta pessoas; 

III – os eventos que envolvam aglomerações de pessoas e que não necessitem de 

licenciamento da Administração Municipal; exceto em caso de expressa e excepcional 

autorização em contrário pela Chefe do Executivo Municipal, com público superior a 

cinquenta pessoas; 

IV - a concessão de férias de funcionários municipais das áreas da saúde, limpeza pública e 

segurança; 

V – a participação de funcionários municipais em cursos, congressos e eventos de qualquer 

natureza, em outros Municípios. 

 

Parágrafo Único - Ficam cancelados os alvarás já emitidos para realização de eventos nos 

próximos 30 (trinta) dias. 

 

Art. 3º Os órgãos da Administração deverão adotar, para fins de prevenção e contenção do 

COVID -19 (coronavírus), as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de 

saúde pública previstas neste decreto que determina a situação de emergência temporária 

no Município. 

 

Art. 4º  Para o enfrentamento da emergência de saúde a que se refere o art. 3º deste Decreto, 

poderão ser adotadas as seguintes medidas: 

I - isolamento; 

II – quarentena. 
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III - determinação de realização de: 

  a) exames médicos; 

 b) testes laboratoriais; 

  c) coleta de amostras clínicas; 

  d) vacinação e outras medidas profiláticas. 

IV - requisição de bens, serviços e produtos de pessoas naturais e jurídicas; 

V - 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,  mercadorias e outros, com o 

objetivo de evitar a contaminação ou a propagação do COVID-19; 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação 

das demais que não estejam doentes, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou 

a propagação do coronavírus.  

§ 2º - A requisição administrativa, a que se refere o inciso IV 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; 

II -  envolverá, se for o caso, profissionais da saúde, hipótese que não acarretará a formação 

de vínculo estatutário ou empregatício com a administração pública; 

III - a vigência não poderá exceder duração da emergência de saúde pública decorrente 

do coronavírus.  

 

Art. 5° As reuniões e atendimentos presenciais poderão, sempre que possível, ser 

substituídos por meio de comunicação eletrônica ou remota. 

 

Art. 6° 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, nos termos dispostos nos arts. 4º e 8º da Lei Federal n.º 13.979 

de 6 de fevereiro de 2020. 
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§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se 

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 

 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro na Lei Federal acima referida 

serão disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), 

contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei n.º 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, 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. 

  

Art. 7º A Secretaria da Administração editará as normas complementares ao cumprimento 

do disposto neste Decreto. 

 

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, podendo ser prorrogado seus efeitos mediante a evolução do 

quadro sistêmico municipal nesta área de saúde pública. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Canápolis-BA, em 17 de março de 2020. 

 

 

MYRIAM GONÇALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

 


