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DECRETO Nº. 075, DE 20 DE ABRIL DE 2020.
Declara Estado de Calamidade Pública no
Município de São José do Jacuípe, Estado
da Bahia, para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente
da pandemia do Coronavírus (COVID-19),
na forma que indica e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela
Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de São José do
Jacuípe, BA, e em cumprimento às normas infraconstitucionais
vigentes que lhe confere o cargo:
CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família de
vírus que podem causar desde resfriados comuns até Síndromes
Respiratórias Agudas Graves (SARS), assim como a capacidade do
novo Coronavírus de se decuplicar (multiplicar o total de caso por dez
vezes) a cada 7,2 (sete virgula dois) dias, em média;
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 situação de emergencia é caracterizada pelo
reconhecimento, pelo Poder Público, de situação anormal, provocada
por fatores adversos, cujo desastre tenha causado danos superáveis
pela comunidade afetada. Já o estado de calamidade pública ocorre
com o reconhecimento, pelo Poder Público, de situação anormal,
provocada por fatores adversos, cujo desastre tenha causado sérios
danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de
seus integrantes;
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CONSIDERANDO a Portaria nº. 188, de 04 de fevereiro de 2020,
Ministério da Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo
Coronavírus;
CONSIDERANDO, ainda, 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 06 de fevereiro
de

2020,

estabelecendo

as

medidas

para

enfrentamento

da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO, a Situação de Emergência declarada no Município
de São José do Jacuípe, BA, pelo Decreto nº. 074, de 16 de abril de
2020;
CONSIDERANDO, as medidas de restrição e contingenciamento já
adotadas no Município de São José do Jacuípe;
CONSIDERANDO que, segundo os relatos da Secretaria Municipal
de Finanças, em decorrência das ações emergenciais necessárias
para conter a pandemia do Coronavírus, as finanças públicas e as
metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar
gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de
arrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica;
CONSIDERANDO que o Governo Federal já qualificou a situação
nacional em relação à Emergência de Saúde provocada pela
Pandemia do coronavírus,

como

ESTADO DE CALAMIDADE

PÚBLICA nos termos do Decreto Legislativo n. ° 06, de 20 de março
de 2020, da lavra do Egrégio Congresso Nacional e reconhece, por
meio da Portaria n°. 454, de 20 de março de 2020 estado de
transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia já qualificou a
situação estadual em relação à Emergência de Saúde provocada pela
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pandemia do coronavírus, como

ESTADO DE CALAMIDADE

PÚBLICA, nos termos do Decreto Legislativo n°. 2.041, de 23 de
março de 2020, da lavra da Colenda Assembléia Legislativa do Estado
da Bahia;
CONSIDERANDO que o Estado da Bahia também publicou o Decreto
nº. 19.626, de 09 de abril de 2020, que Declara Estado de
Calamidade Pública em todo o território baiano, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução
Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de
dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento ao novo
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a Bahia chegou a 181 (cento e oitenta em um)
municípios em estado de calamidade pública por causa do avanço do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que em situações de transmissão comunitária não
seja mais possível mapear a origem e a cadeia de infecções do NOVO
CORONAVÍRUS – COVID-19, estando toda a população do Estado da
Bahia, do qual pertence o município de São José do Jacuípe,
potencialmente exposta a contaminação;
CONSIDERANDO, portanto, que há subnotificação de casos por falta
de

testagem

da

população

baiana,

resultando

em

grande

possibilidade de ser muito maior do que aqueles divulgados pelos
números oficiais do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que o Município de São José do Jacuípe

tem

população estimada de 10.462 munícipes, dependendo de leitos nos
Hospitais da Região, com estrutura insuficiente para atender a
referida pandemia no âmbito municipal, mesmo que ela atinja um
número percentual muito pequeno da população do município;
CONSIDERANDO que, segundo os relatos da Secretaria Municipal
de governo, em decorrência das ações emergenciais necessárias para
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conter a pandemia do coronavírus, as finanças públicas e as metas
fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar
gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de
arrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica;
CONSIDERANDO que compete ao município legislar sobre os
assuntos que afetam o seu funcionamento local, conforme estabelece
aos incisos I, V e VII do art. 30 da Carta Magna;

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, para
todos os fins de direito, em virtude da emergência de saúde pública,
notadamente os previstos pelo art. 65 da Lei Complementar nº.
101/2000, em todo o território do Município de São José do Jacuípe,
Estado da Bahia, com vigência pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para todos os fins legais.
Art. 2º Ficam mantidas as disposições contidas na Declaração de
Situação de Emergência de que trata o Decreto nº. 074, de 16 de
abril de 2020, bem como as previstas pelos seguintes atos:
I – Decreto n° 057, de 18 de março de 2020;
II- Decreto nº. 064, de 01 de abril

de 2020;

III - Decreto nº. 072, de 15 de abril de 2020;
Parágrafo único – Poderá o Município determinar outras medidas
que julgar necessárias, no sentido de atuar na contenção e combate
à transmissão do coronavírus (COVID-19) em seu território e
circunvizinhanças.
Art. 3º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem, a ser
enviada à Assembléia Legislativa do Estado da Bahia,
reconhecimento do ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ora
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declarado, para os fins do disposto no artigo 65 e incisos, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Art. 4º - O presente Decreto deverá ser publicado na forma prevista
na Legislação Municipal em vigor, e deverá ser afixado em local
próprio na sede da Prefeitura Municipal.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
/BAHIA, em 20 de abril de 2020.

ERISMAR ALMEIDA SOUZA
Prefeito Municipal
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