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DECRETO (Nº 019/2020)

DECRETO Nº 019, DE 03 DE ABRIL DE 2020.

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO URBANO

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e pertinentes,

DECRETA:

Art.1º - EXONERAR a pedido, o Senhor Josenildo Lima da Silva, do Cargo
em Comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano,
da Estrutura Administrativa.
Art.2º - Este Decreto tem efeito retroativo a 01 de abril de 2020.
Art.3º. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, em 03 de abril de 2020.

George Viera Góis
Prefeito Municipal
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DESIGNAÇÃO (PORTARIA Nº 006/2020)

PORTARIA Nº 006 DE 03 DE ABRIL DE 2020.

“Nomeia, interinamente, Secretário Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e dá outras
providencias”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais e pertinentes e, conforme a Lei Orgânica do Município:
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, interinamente, O Sr. Juraci de Deus Pinto, Secretário Municipal
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a contar a partir de 02 (dois) de abril de 2020.
Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLICA-SE;
REGISTRA-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, 03 de abril de 2020.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal
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ERRATA | RATIFICAÇÃO (DECRETO Nº 017/2020)

ERRATA Nº. 01, DECRETO Nº 017 DE 27 DE MARÇO DE 2020.

ART.1º - Onde se lê:
CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria de Defesa Civil - CODESAJ,
relatando que a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de situação de
emergência em razão de desastre natural de natureza biológica decorrente de epidemia
classificada como por Doença infecciosa viral (1.5.1.1.0.), conforme IN/MI 02/2016;

Leia-se:
CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC, relatando que a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de
situação de emergência em razão de desastre natural de natureza biológica decorrente de
epidemia classificada como por Doença infecciosa viral (1.5.1.1.0.), conforme IN/MI
02/2016;

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO, EM 03 DE ABRIL de 2020.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal
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RETIFICAÇÃO | RATIFICAÇÃO (DECRETO Nº 017/2020) *

DECRETO Nº.17, DE 27 DE MARÇO DE 2020.

“Declara situação de emergência em
todo

território

Sapeaçu

do

afetadas

Município
por

de

Doença

infecciosa viral (1.5.1.1.0.), conforme
IN/MI 02/2016, determina requisição
administrativa de bens e serviços e dá
outras providências.”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o quanto
disposto na Lei nº 13.979/2020 e na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO o alerta emitido pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia
(CREMEB) quanto a necessidade de preparação dos serviços para possível recepção de
número alto de pacientes com insuficiência respiratória aguda grave decorrente do novo
coronavirus (COVID-19), bem como quanto a eminente tensão e sobrecarga das
unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos da
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disponibilidade de leitos de Medicina Crítica, equipamentos, materiais de proteção
individual (EPIs), fármacos específicos e outros insumos.
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Legislativo nº 06, de 2020 aprovado
pela Câmara e Senado que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública,
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
CONSIDERANDO a dificuldade de aquisição junto a fornecedores de equipamentos
de proteção individual - EPIs, quais sejam, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção,
luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção, e, ainda,
antissépticos para higienização, tendo como objetivo o enfrentamento da pandemia do
coronavírus;
CONSIDERANDO a recomendação determinada pelos órgãos sanitários para o mais
efetivo isolamento social e que, ante a crise social e econômica decorrente, torna-se
necessário o auxílio e a manutenção das necessidades de pessoas em situação de
vulnerabilidade;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 001/12 - MI estabelece
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de
calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o
reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes
federativos;
CONSIDERANDO o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil –
COMDEC, relatando que a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de
situação de emergência em razão de desastre natural de natureza biológica decorrente de
epidemia classificada como por Doença infecciosa viral (1.5.1.1.0.), conforme IN/MI
02/2016;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2020, que
declarou situação de emergência em todo o território baiano em virtude do desastre
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classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0,
conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de
dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério da
Saúde que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavirus (covid-19);
CONSIDERANDO o disposto no inciso XXV do art. 5º da Constituição Federal, no
inciso XIII, do art. 15, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e no inciso
VII do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarada situação de emergência em todo território do Município de
Sapeaçu, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença infecciosa viral
(1.5.1.1.0.), conforme IN/MI nº 02/2016.
Art. 2º - Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a
orientação da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação da Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta à pandemia no território do Município
de Sapeaçu.
Art. 3º - Para fins do art. 1º deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Municipal,
consideram-se serviços públicos essenciais as atividades relacionadas a saúde, proteção
e defesa civil, guarda municipal, fiscalização e arrecadação.
Art. 4º - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a realizar a contratação
temporária de profissionais de saúde e assistência social para atender a excepcional
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interesse público, independentemente de seleção prévia, de acordo ao cenário
epidemiológico local;

Art. 5º - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV, do artigo 5º, da
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e sanitárias e os agentes
de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta à pandemia de
CONVID-19, em caso de risco iminente, a:
I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
§ 1º - Fica determinada a requisição administrativa de leitos hospitalares, equipamentos
de saúde, equipamentos de proteção individual - EPIs, quais sejam, máscaras cirúrgicas,
máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de
proteção, e, ainda, antissépticos para higienização, tendo como objetivo o enfrentamento
da pandemia do coronavírus, autorizando-se o recolhimento nas sedes ou locais de
armazenamento dos fabricantes, distribuidores, varejistas e estabelecimentos de saúde.
§ 2º - A requisição vigerá enquanto perdurar os efeitos da situação de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 3º - Implementada a requisição administrativa, a Secretaria da Saúde do Município
realizará inventário e avaliação de todos os bens, no prazo de 10 (dez) dias,
prorrogáveis, contados da apropriação destes.
§ 4º - A indenização devida pelo Município de Sapeaçu, em decorrência desta
requisição, será quantificada e quitada, na forma do inciso XXV, do art. 5º, da
Constituição Federal e do inciso VII, do art. 3º, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 –
Centro . Telefones: (75) 3627-2108/2136

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
03 de abril de 2020
Ano IV • Edição Nº 526

-9Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

§ 5º - Fica autorizada a contratação emergencial de insumos, serviços e equipamentos
necessários à contenção da pandemia, na forma da legislação em vigor, notadamente o
art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e do Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
Art. 6º - Com base no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e do
Inciso IV, do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os
contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de
prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos
desastres ou com medidas de prevenção e combate à pandemia, desde que possam ser
concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos,
contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus, previsto
na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sapeaçu, em 27 de março de 2020.

GEORGE VIEIRA GOIS
Prefeito Municipal
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AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO
–DL-049-2020 – CONTRATO Nº 067-2020. A presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no
uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para
conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-049-2020,
junto a empresa CRUZ DAS ALMAS REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ: 05.289.653/0001-56, cujo objeto
trata-se de contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de manutenção nos arescondicionados pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, no valor total global de R$ 1.990,00 (Um mil,
novecentos e noventa reais), para que produza os seus legais efeitos. Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº
8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 02 de abril de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO
–DL-050-2020– CONTRATO Nº 068-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no
uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para
conhecimento de quem interessar possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-050-2020,
junto ao profissional DANIEL BRUNO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF: 039.528.255-14, cujo
objeto trata-se de contratação de profissional qualificado para prestação de serviços de manutenção nas
motocicletas pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, no valor total global de R$ 2.242,20 (Dois mil,
duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos). Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu Bahia, 03 de Abril de 2020. Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.
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