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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI 

 

DECRETO N° 004/2020/GAB 

 

Declara estado de calamidade 

pública no Estado do Maranhão em 

virtude do aumento do número de 

infecções pelo vírus HIN1, da 

existência de casos suspeitos de 

contaminação pela COVID-19 

(COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença 

Infecciosa Viral). 

 

O PREFEITO DE BOA VISTA DO GURUPI, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e 

o art. 8º, inciso VI, da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril 

de 2012, e:  

 

CONSIDERANDO que compete ao Município a 

preservação do bem-estar da população, bem como das 

atividades socioeconômicas nas regiões atingidas por 

eventos adversos; 

 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 

de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o 

Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia 

dessas ocorrências, bem a adoção de medidas proporcionais 

e restritas aos riscos; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado 

de pandemia de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão já elaborou 

o Plano de Contingência e 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 em âmbito estadual; 

 

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e tran- 

 
sitório da ocorrência de doenças infecciosas geradas pelo 

vírus H 1 N 1, bem como a existência de casos confirmados 

de contaminação e óbito pela COVID-19, no Município de 

Boa Vista do Gurupi; 

 

CONSIDERANDO que o aumento do número de casos de 

Covid-19 em nosso município poderá acarretar mais óbitos, 

face o Extrapolamento da capacidade do sistema de saúde 

estadual em receber eventuais pacientes provenientes de 

nosso município; 

 

CONSIDERANDO que o aumento do número de casos de 

Covid-19 pode comprometer a capacidade de resposta do 

poder público municipal; 

 

CONSIDERANDO o Parecer da Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Militar do 

Maranhão, que relata que a ocorrência de desastres 

secundários, de origem natural (Cheias - COBRADE 

1.2.1.0.0), potencializa os efeitos oriundos da iminência de 

um problema biológico (Doença Infecciosa Viral - 

COBRADE 1.5.1.1.0), sendo, portanto, favorável à 

declaração de estado de calamidade pública. 

 

DECRETA 

Art. 1° - Fica declarado estado de calamidade pública, em 

todo o território do Município de Boa Vista do Gurupi, para 

fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à 

COVID-19 (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 

1.5.1.1.0), conforme a Instrução Normativa n° 02, de 20 de 

dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional. 

 

Art. 2º - Para o enfrentamento do estado de calamidade 

pública ora declarado, ficam estabelecidas as seguintes 

medidas: 

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas 

naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o 

pagamento posterior de justa indenização, nos termos do art. 

50, inciso XXV, da Constituição Federal, do art. 15, inciso 

XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 

do art. 30, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; 

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de 

bens e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade 

pública, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, e do art. 4º da Lei Federal n° 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020; 
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III - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde do 

Município de Boa Vista do Gurupi; 

IV - fica vedado, por 15 (quinze) dias, o deslocamento de 

pessoas oriundas de outros municípios para todo o 

território do Município de Boa Vista do Gurupi, a partir do 

dia 15 de maio de 2020. 

 

Parágrafo Único -  Excetuam-se do disposto no inciso IV 

deste artigo, os transportes realizados para abastecimento 

de comércios locais. 

 

Art. 3° - Todos os órgãos e entidades municipais, no 

âmbito de suas respectivas competências, envidarão 

esforços para apoiar as ações de resposta ao estado de 

calamidade pública a que se refere este Decreto. 

 

Art. 4° - A tramitação dos processos referentes a assuntos 

vinculados a este Decreto dar-se-à em regime de urgência 

e prioridade, em todos os órgãos e entidades do Poder 

Executivo. 

 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado 

de calamidade de que trata o art. 1°. 

 

 

 

Boa Vista do Gurupi/MA, 06 de Maio de 2020.  

 

 

 

Antônio Batista de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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