
                                                             

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
Av. Humberto de Abreu Frazão, 326  - Centro      CEP: 68.150-000 

 

 

DECRETO 082/2020                                                            Aveiro - PA, de 08 de junho de 2020. 

 

Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas 

Urbana e Rural, do MUNICÍPIO DE AVEIRO - PA 

em razão da PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVIRUS (COVID-19), caracterizando o 

desastre como DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS 

(COBRADE–15110), conforme Instrução 

Normativa nº. 02/2016. 

 

 

O Senhor VILSON GONÇALVES, Prefeito Municipal de Aveiro, Estado do Pará, no 

uso das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Constituição 

Federal em seu Art. 136 e pelo inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº. 12.608, de 10 de abril 

de 2012 e demais legislações aplicáveis.  

 

CONSIDERANDO o contexto mundial em situação a Pandemia, fazendo com que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Reconhecesse como PANDEMIA o surto do NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Recomendação do Ministério Público do Estado do Pará, com amparo legal 

na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei n° 8.625/93, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei Orgânica do Ministério Público da União – Lei Complementar n° 75/93 

– especialmente a norma contida no Art. 6°, inciso XX, que autoriza “expedir recomendações, 

visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos 

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para adoção das 

providências cabíveis”;  

 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº. 188, de 04 fevereiro de 2020, na qual o 

Ministro de Estado da Saúde declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19); 
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CONSIDERANDO que o disposto no Decreto Estadual nº. 609, de 16 de março de 2020 e 

seguidas alterações, o qual estabeleceu as diretrizes a serem adotadas no Estado do Pará ao 

combate do NOVO CORONAVIRUIS (COVID-19), bem como a Lei Federal nº. 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020;   

 

CONSIDERANDO a necessidade do Município de Aveiro - PA adotar e recomendar medidas 

emergenciais e temporárias, a fim de conter a propagação da infecção e transmissão local, 

preservando a saúde da população em geral, bem como regular prestação de serviços 

públicos da administração direta e indireta, no período da PANDEMIA; 

 

CONSIDERANDO os regramentos contidos na Instrução Normativa nº. 02/2016 do Ministério 

da Integração Nacional e da Portaria nº. 743/2020 do Ministério do Desenvolvimento 

Regional; 

 

CONSIDERANDO que já são 12 (doze) casos confirmados, 41 (quarenta e um) casos suspeitos, 

22 (vinte e dois) casos descartados e 1.375 (hum mil trezentos e setenta e cinco) casos com 

monitoramento encerrado no Município de Aveiro - PA, conforme Relatório anexado no FIDE. 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº. 002/2020, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 

que sugere ao Gestor Municipal pela Decretação de Situação de Emergência no Município de 

Aveiro – PA. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas Rural e Urbana do Município de 

Aveiro - PA decorrente do risco de Infecção Humana, em virtude da PANDEMIA NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), caracterizando o desastre como DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS 

(COBRADE – 15110), conforme IN/MI nº. 02 de 20 de dezembro de 2016 do Ministério da 

Integração Nacional e da Portaria nº. 743/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional. 

 

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais e a convocação de 

voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de 

sensibilização junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à 

população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil – COMDEC. 
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Art. 3º. Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários as atividades de resposta ao combate do NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), com 

base no inciso IV do Art. 24 da Lei nº. 8666/93 e Art. 4º da Lei nº. 13.979/2020, sem prejuízos 

das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 4º. A Prefeitura Municipal de Aveiro – PA oficiará a Câmara Municipal de Vereadores, 

dando-lhe ciência dos fatos, podendo se valer da abertura de Crédito Extraordinário suficiente 

para atender as despesas urgentes e imprevisíveis que possam ocorrer, na forma do Art. 44 da 

Lei Federal nº. 4.320/64, e do Art. 167, § 3º da Constituição Federal de 1988. 

 

Art. 5º. As medidas de enfrentamento, no âmbito do Município de Aveiro – PA à PANDEMIA 

DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) constarão em decretos e demais normativas municipais. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

 

Gabinete do Prefeito de Aveiro - PA, em 08 de junho de 2020. 

 

 
 

VILSON GONÇALVES  
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 

 


