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Pau Brasil

Decretos

Decreto nº 400 de 20 de abril de 2020.
Declara estado de calamidade pública, no âmbito
do município de Pau Brasil, 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 à COVID-19, na
forma que indica e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município, ainda, pelo inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de
abril de 2012, com fundamento no inciso II do § 1º do art. 6º da Lei Federal nº 8.080, de 19
de setembro de 1990 e;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sócias e econômicas que visem redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196, da Constituição da República;
CONSIDERANDO a declaração pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de
2020, de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), nos
termos da Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, editada com base no Decreto
Federal n.º 7.616/2011;
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial da Saúde para que os países
redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo Coronavirus;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença;
CONSIDERANDO a expedição do Decreto 19.549, de 18 de março de 2020, pelo Governo
do Estado da Bahia, declarando Situação de Emergência em todo o território baiano para
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, com medidas que afetam diretamente a
rotina de cidadãos e cidadãs do município de Pau Brasil, entre outros do estado;
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CONSIDERANDO ainda a expedição, pelo Governo do Estado da Bahia do decreto nº
19.533, de 18 de março de 2020, que determina a requisição administrativa de bens, em
razão da necessidade de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus e;
CONSIDERANDO por fim, todos os elementos enumerados nos Decretos nº 292/2020 e
295/2020, que estabeleceram medidas iniciais de enfrentamento por parte do ente municipal
à COVID-19 e consequente enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;
DECRETA:
Art. 1º Fica decretada situação de Calamidade Pública no Município de Pau Brasil, Estado
da Bahia, para todos os efeitos legais, no enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus, de importância internacional, enquanto perdurar a Declaração de Emergência
em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se
Gabinete da Prefeita, em 20 de abril de 2020.

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
Prefeita
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