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DECRETO Nº 1.303, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 
 

Declara situação de emergência no 
Município em decorrência da pandemia da 
COVID-19. 
 

A Prefeita do Município de Quitandinha, no uso de suas atribuições, em 
conformidade com as disposições do Decreto estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, 
e do Decreto municipal nº 1.301, de 17 de março de 2020, e tendo em vista a urgente 
necessidade da tomada de providências para combater o grave risco de contaminação da 
população pelo COVID 19, 

 
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério 

da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

 
Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020;  

 
Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus COVID-19 publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, em fevereiro de 2020;  

 
Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 

2020, de que o surto do novo coronavírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII); 

 
Considerando a necessidade de adquirir com urgência bens, equipamentos, 

medicamentos e intensificar o atendimento de profissionais da saúde, realizar ações de 
assistência social e defesa social; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º Fica declarada situação de emergência em Saúde no Município, visando 
estabelecer melhores condições administrativas para desenvolver ações e serviços 
urgentes destinados ao enfrentamento e o combate da pandemia do COVID 19. 

 
Art. 2º Ficam autorizadas compras de equipamentos e demais insumos e 

medicamentos necessários, bem como a contratação de serviços, para combate a 
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 pandemia COVID-19 com dispensa de licitação, em conformidade com o disposto no art. 

24, IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, em 20 de março de 2020. 
 

 
Maria Julia Socek Wojcik 

Prefeita Municipal 

 

Caroline Przybylok 
Secretário Municipal de Saúde  

 
 
 


