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DECRETO No 09/2020.

Regulamenta,

no Município de

Floresta/PE

medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente

do

coronavírus,

conforme previsto na Lei Federal no 13.979, de
6 de fevereiro de 2O20.

O PREFEITO DE irtuNlcíPlo DE FLORESTA/pE, no uso das atribuições que
lhe sâo conferidas pelo Artigo 97, da Lei Orgâniea do Município de Florêsta/PE,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde

- OMS

classificou,

em 1í de março de 2020, que o COVID-í9, nova doença causada pelo

novo

coronavirus (denominado SARS-CoV-2), é uma pandemia;

CONSIDERANDO

a

altíssima capacidade

de contágio por cada

pessoa

doente com o COVID-19 na transmissão desse vírus;

CONSIDERANDO que,

a cada dia, têm se conÍirmado novos casos

de

pessoas contaminadas com o COVID-1g êm todo o território nacional;
CONSIDERANDO, em particular, que o COVID-19 apresenta elevada taxa dê

mortalidade gue

se agrava entre idosos, pessoas com doenças crônicas

e

imunodeprimidas;

CONSIDERANDO a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério

da Saúde, que declara Emergência êm Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da lnfecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV),

bem como a Portaria no 356, de

1

í

de março de 2020, que dispÕe sobre

a

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro
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de

2O20,

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância intemacional decorrente do coronavirus (COVle19);

CONSIDERANDO

í3 de março de 2020,

a recomendação do Ministério da Saúde, transmitida

em

pâra que, durente o atual período de emergência na saúde

pública, fossem adiados ou can@lados eventos

de massa

governamentais,

esportivos, culturais, e/ou políticos, bem como cruzeiros turÍsticos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituiçáo Federal de
1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doeng e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperaçáo;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispÕe sobre as medidas para enÍrentamento da emergência de saúde pública

de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019,

DÊCRETA:

Art. ío Este Decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no
âmbito do Município de Floresta, para enfrentamento da emergência de saúde
pública deconente do coronavírus.

Art.2o Para o ênfrêntamento da emergência de saúde a que se reÍere o ari.
poderão ser adotadas as seguintes medidas:

| - isolamento;

ll - quarentena;

§ ío Para os fins deste Decreto, considera-se:
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CENTRO

-

10,

l-

isolamento: separaçáo de pessoas

e bens contaminados,

transportes e

bagagens no âmbito intêrmunicipâ|, mercadorias ê outros, com o objetivo de evitar a
contaminação ou a propagação do coronavírus; e

ll - quarentena. restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das demais que náo estejam doentes, ou ainda bagagens,
contêineres, animais e meios de transporte, no âmbito de sua competência, com o
objetivo de evitar a possível contaminaÉo ou a propagaçáo do coronavírus.

§

A

adoçáo das medidas para viabilizar

o

tratamento e/ou obstar a
contaminação ou a propagação do coronavírus deverá guardar proporcionalidade

2o

com a extensão da situação de emergência-

Art. 30 Ficam suspensos, no âmbito do Município de Floresta, eventos de
qualguer natureza com público superior a 50 (cinquenta) pessoas.

Art. 4o Fica autorizada a rêalização de despesas, inclusive com dispensa de
licitação, para a contrataçáo de proÍissionais e pessoas jurídicas da área de saúde,

aquisiÉo dê mêdicamêntos ê outros insumos.

Art. 50 As açÕes e os serviços públicos de saúde voltados à contenção da
emergência serão articulados pela SecÍetaria de Saúde Municipal e poderáo contar
com a participação dos demais órgâos e entidades da Administração Pública
Municipal.

Art. 60 Ficá determinada, a partir do dia 18 de março de 2O2A, a suspensáo do
funcionamento das escolas, faculdades, universidades e demais estabelecimentos
de ensino, público ou privedos, em todo o Município de Floresta.
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Art. 70 A tramitâção de processos referentes às matérias veiculadas nesle
Dêcreto correrá em regime de urgência e terá prioridade em todos os órgãos e
entidades do Município de Floresta.

Art. 80 Fica autorizada a abertura de credito suplementar para a adoçáo das
medidas pela Secretaria de Saúde com o ob.ietivo de conter a emergência do
coronavírus, obsêrvados os limites previstos na Lei Orçamentária Anuâl e na Lei dê
Reponsabilidade Fiscal.

Art. 90 Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavirus.

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2020.
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