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Decreto n° 04 de 22 de março de 2020. 

Declara estado de calamidade pública no 
Município de Coroatá Estado do Maranhão, em 
virtude do aumento expressivo do volume das 
chuvas no município, com a ocorrência de danos 
sociais e materiais a parcela significativa de sua 
população, da existência de casos suspeitos de 
contaminação pela COVID-19 (doença infecciosa 
viral) e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COROATÁ, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal, a Lei Orgânica Municipal e demais 
normativos legais, e, 

CONSIDERANDO que, através da Portaria n°188 
de 3 de Fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde 
declarou emergência em saúde pública, de 
importância nacional, em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavirus, o que exige esforço 
conjunto de todo Sistema Único de Saúde (SUS), 
para identificação da etiologia dessas ocorrências, 
bem como a adoção de medidas proporcionais e 
restritas aos riscos;  

 CONSIDERANDO que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou, em 11 de março do corrente 
ano, o estado de Pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 
13.979/2020; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria 
Interministerial n° 05/2020, editada conjuntamente, 
pelos Ministérios da Saúde e Ministério da Justiça e 
Segurança Pública; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual 
n° 35.672/2020, pelo qual o Governo do Estado do 

Maranhão Declarou situação de calamidade pública 
em todo território maranhense; 

CONSIDERANDO O disposto no Decreto Estadual 
n° 35.677/2020, editado pelo Governo do Estado do 
Maranhão, estabelecendo normas de prevenção e 
enfrentamento ao COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Governo Federal declarou 
estado de calamidade pública em todo território 
nacional em razão da pandemia causada pela 
infecção viral da COVID-19; 

CONSIDERENDO o teor dos relatórios técnicos 
apresentados pela Secretária Municipal de 
Assistência Social e Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, noticiando a ocorrência de significativos 
danos a parcela importante da população em 
diferentes partes do município, em razão do elevado 
volume das chuvas; 

CONSIDERANDO a possibilidade da ocorrência de 
casos, e potencial escalada, da síndrome respiratória 
provocada pelo coronavirus – COVID-19;    

CONSIDERANDO o teor da Recomendação n° 
04/2019 expedida pelo Ministério Público Estadual; 

DECRETA: 

Art. 1° Fica declarado estado de calamidade pública, 
em todo o território do Município de Coroatá Estado 
do Maranhão, para fins de prevenção e enfrentamento 
à COVID-19 (Doença Infecciosa Vira, bem como 
para prestação de socorro e assistência humanitária à 
população da sede e da zona rural do município 
atingidos por Chuvas Intensas, conforme estabelecido 
em 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: 
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 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; 

 III - ficam suspensas as férias dos profissionais da 
saúde; 

 IV – fica vedado, por 90 (noventa) dias, a realização 
de todos os eventos de massa, shows, atividades 
desportivas e congêneres, inclusive os já 
programados. 
Art. 3° Os membros da Defesa Civil do município e 
a Secretaria Municipal de Saúde ficam autorizados a 
prestar apoio suplementar técnico e operacional em 
todas as situações emergenciais que porventura 
surgirem em razão do declarado estado de 
calamidade, mediante prévia articulação e integração. 

 Art. 4° Todos os órgãos 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. 5° A tramitação dos processos referentes a 
assuntos vinculados a este Decreto dar-se-ão em 
regime de urgência e prioridade, em todos os órgãos 
da administração municipal.  

 Art. 6° 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°. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coroatá, 
Estado do Maranhão, aos vinte e dois dias do mês 
de março de 2020. 

 

 

 


