
 

  
 

 
DECRETO Nº. 065/2020 

 
“DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, EM RAZÃO DA 
PANDEMIA DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), O AVANÇO DAS INFECÇÕES NO BRASIL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Artigo 66, Inciso VI 

da Lei Orgânica do Município; 
 
CONSIDERANDO o avanço do COVID-19 no país; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas para garantir a agilidade da 

atuação administrativa no enfrentamento ao COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se garantir o abastecimento dos serviços 

municipais que estão engajados no enfrentamento ao COVID-19, em especial na 
área de saúde e assistência social; 
 

CONSIDERANDO que a administração municipal preza pela transparência, 
eficiência, legalidade nas suas ações;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de engajamento social para se garantir a eficácia 
das medidas adotadas através dos Decretos nº 058, 063 e 064/2020, resolve: 

 
DECRETAR 

 
Art. 1º - Fica decretada situação de emergência no Município de Canoinhas, para 
enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19. 

 
Art. 2º - Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, nos 
termos da Constituição Federal, nos incisos XI e XXV do art. 5º, autoriza-se as 

autoridades administrativas, diretamente responsáveis pelas ações de 
enfrentamento ao COVID-19, em caso de risco iminente, a: 

 
I - adotar medidas para a realização compulsória de exames médicos, testes 
laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras ações profiláticas e 

tratamentos médicos específicos, incluindo isolamento e quarentena; 
II - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 

consentimento do morador, para prestar socorro ou para realizar o atendimento 
de saúde necessário; 
III - requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que 

será garantido o pagamento posterior de indenização justa; 
 



 

  
 

 
Art. 3º - Fica autorizada a dispensa de licitação tão unicamente para aquisição 

de bens e contratação de serviços destinados ao enfrentamento da emergência 
aqui declarada, com fundamento no art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 2020. 
 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e tem validade de 
90 (noventa dias), podendo ser prorrogado enquanto as medidas neste dispostas 

forem necessárias para o enfrentamento ao COVID-19. 
 
Canoinhas, 21 de março de 2020. 

 
 
 

 
 

 
 

GILBERTO DOS PASSOS 

Prefeito 
Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração, 
Finanças e Orçamento, em 21/03/2020. 

 


