PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Estado do Maranhão

DECRETO MUNICIPAL Nº 007, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITIRANA, ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei
Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a edição pela União da Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, que prevê medidas de enfrentamento de emergência de
saúde pública do presente surto de COVID-19;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do
Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência de infecção humana
pelo Novo Coronavírus, especialmente a obrigação de obrigação de articulação
dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de Emergência
em Saúde Pública;
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais 35.661, 35.662, 35.677 e
35.678 de combate e prevenção ao COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas orçamentárias
imprevistas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo Novo
Coronavírus no Município de Buritirana;
CONSIDERANDO os impactos na economia
consequência, na arrecadação do Município de Buritirana;

local

e,

de

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas administrativas
extraordinárias no regular andamento da Administração Pública Municipal;
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado situação de emergência de saúde pública no âmbito do
Município de Buritirana em razão da pandemia de doença infecciosa viral
respiratória (COVID-19), causada pelo agente Novo Coronavírus.
Art. 2º. Em decorrência do disposto neste Decreto, os servidores lotados nos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderão ser
remanejados para a Secretaria Municipal de Saúde para prestar apoio
suplementar, mediante edição de ato do Secretário Municipal de
Administração.
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Art. 3º. Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficam
estabelecidas, sobretudo, as seguintes medidas:
I.

de acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da
Constituição Federal, autoriza-se os agentes públicos diretamente
responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco
iminente, a penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a
pronta evacuação, e usar de propriedade particular, no caso de iminente
perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver
dano, bem ainda, a responsabilização do agente público pela omissão de
suas obrigações relacionadas à segurança global da população;

II. fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública, nos termos dos arts. 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C, 4ºD, 4º-E, 4º-F, 4º-G, 4º-H e 4º-I da Lei Federal nº 13.979/2020;
III. poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal, do
art. 15, inciso XIII, da Lei federal nº 8.080/1990, e do art. 3º, inciso VII, da
Lei federal nº 13.979/2020;
IV. ficam reiteradas todas as medidas já adotadas e insertas no Decreto
Municipal nº 006/2020.
Art. 4º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este
Decreto seguirá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIRANA, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 25 DE MARÇO DE 2020.
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