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Prefeitura Municipal de America Dourada
Decreto
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ESTADO DA BAHIA , , 
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA 
Av. Romão Gramacho, 15- Centro- CEP. 44.910-000 
Tel.: (74) 3692-2035- CNPJ. 13.891.536/0001-96 

DECRETO No 15/2021, DE 15 DE JANEIRO DE 2021. 

• 

Decreta Estado de Calamidade Pública no âmbito do município 
de América Dourada, Estado da Bahia, por Doença Infecciosa 
Viral- COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa 
do Ministério da Integração Naêional 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. 

, 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, e na forma especificamente prevista no artigo 73 da Lei Orgânica do Município 

de América Dourada, e, 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 
2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO toda a legislação nacional, estadual e municipal ora propostas em relação ao 
COVID-19, em especial o DECRETO N° 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 Nonnativa 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 circulação do vírus COVID-19 é caracterizada como comunitária em 
todo o território nacional; 

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 que a situação epidemiológica do país é dinâmica, e que esse quadro pode 
alterar com o passar dos dias a partir de novas deliberações que forem tomadas com base no 
cenário sanitário nacional, estadual ou municipal se modificar; 

CONSIDERANDO a decisão uníssona do Supremo Tribunal Federal proferida no âmbito da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade(ADI) n° 6.341, que em 15 de abril de 2020 referendou a 
liminar do ministro Marco Aurélio, que explicitou a competência de Estados, Municípios e do 
Distrito Federal de tornar medidas com o objetivo de combater a pandemia do coronavírus; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020; 
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• 

CONSIDERANDO o estado de exceção em decorrência da emergência de Saúde Pública que nos 
acomete; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação no âmbito municipal do disposto no artigo 65 da 
Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000; 

CONSIDERANDO a existência de casos confinnados em Municípios da Microrregião de Irece, 
incluindo essa cidade pólo; 

CONSIDERANDO que América Dourada integra o principal e mais movimentado acesso 
rodoviário à Microrregião de Irecê, o que aumenta o fluxo de pessoas em nosso Município; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, enquanto meio de consecução da satisfação do 
bem comum, deve atuar como estrita observância dos seus princípios regentes, notadamente, 
aqueles com assento constitucional: Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência; 

DECRETA 

Art. r. Declara, para os fins do disposto no artigo 65 da lei Complementar No 101 de 4 de maio 
de 2000, notadamente para as dispensas dos resultados fiscais, e da limitação de empenho de que 
trata o art. 9° da Lei Complementar n. 101, de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública, 
para fins de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19. 

Art. r. Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito das suas 
competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, 
reabilitação do cenário e reconstrução. 

Art. 3°. Pbderá o Poder Executivo Municipal expedir atos que regule medidas de enfrentamento e 
combate ao coronavírus, causador da COVID-19. 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em 
' . contrano. 

• 

Registra-se. Publica-se. Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de América Dourada, Estado da Bahia, em 15 de Janeiro de 2021. 

JOELSON 
p 
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