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DECRETO N.º 041/2020
DE 17 DE ABRIL DE 2020
Declara estado de calamidade pública no município
de Ibicuí/BA afetado pela doença infecciosa viral –
COBRADE 1.5.1.1.0 e dispõe sobre medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do surto
epidêmico de coronavírus (Covid-19)

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de Ibicuí/BA,
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS)
decretou a disseminação da Covid-19 como uma pandemia mundial;
CONSIDERANDO que a doença provocada pela Covid-19 necessita de medidas
coordenadas, integradas e cooperadas de âmbito nacional, regional e local;
CONSIDERANDO que o Brasil adota uma estrutura de Estado Federal cooperativo proposta
pela Constituição da República, a qual requer o estabelecimento de regras claras para que a
atuação conjunta dos diversos Entes federados possa cumprir as obrigações do Estado de
forma segura e célere, atendendo às urgências da população e suprindo as deficiências que
debilitam as relações entre povo e Estado;
CONSIDERANDO que a recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), em sede de Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
6.357, do Distrito Federal, que no dia 29 de março afastou a exigência de demonstração de
adequação orçamentária em relação à criação e à expansão de programas públicos
destinados ao enfrentamento da Covid-19, excepcionando, portanto, dispositivos da Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para todos os Entes federados que
tenham declarado calamidade pública.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública em todo o território do Município de
Ibicuí/BA, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral –
COBRADE 1.5.1.1.0.
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§ 1º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal deverão adotar, para fins
de prevenção da transmissão da Covid-19, as medidas determinadas neste Decreto pelo
período de 90 dias após a publicação do referido decreto.
§ 2º O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado.
Art. 2º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias as medidas
excepcionais previstas neste Decreto.
Art. 3o As medidas a que se refere este Decreto não se aplicam aos serviços públicos e às
atividades de competência federal ou estadual, nos termos dos arts. 21 e 25 da Constituição
Federal.
Art. 4º 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. 5º Ficam suspensos, por 90 dias, os prazos de:
I – sindicâncias e os processos administrativos disciplinares;
II – interposição de reclamações e recursos administrativos no âmbito Municipal, exceto os
tributários.
Art. 6º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de
acordo com a situação epidemiológica do Município e observadas as normativas federal e
estadual, ouvido previamente o Gabinete da Crise, por ato do prefeito municipal.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUI, ESTADO DA BAHIA, em 17 de abril de
2020.

Registre-se e publique-se.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
Prefeito Municipal

Declaro, para os devidos fins que o presente decreto
foi publicado no mural da Prefeitura Municipal.
Ibicuí – Bahia, 17 de Abril de 2020.
__________________________________
Keylla Reis Galvão Pinto
Coordenadora do Gabinete
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