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DECRETO N.º 105, 26 DE MARÇO DE 2013. 

 

“Dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos 

termos da Lei Municipal n.º 1.252, de 1º de 

fevereiro de 2.002, em face da situação de alerta 

dos Serviços de Saúde do Município.” 

 

O Prefeito do Município de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o art.9º da Lei 

Orgânica do Município e, 

Considerando, grande número de notificações de casos de suspeita de DENGUE no município, que 

requer medidas céleres e eficientes com vistas a alcançar evitar surto, que possa provocar caos no 

Sistema Municipal de Saúde; 

Considerando, a vasta região territorial do município versus o pequeno número de Agentes de 

Zoonoses do Quadro da Vigilância Sanitária, que torna inviável a cobertura emergencial com vistas 

a erradicar as situações de suspeita de surto de DENGUE; 

Considerando, a essencialidade dos serviços de saúde, a bem da população; 

Considerando, as disposições da Constituição Federal, Art. 200, inciso II, que dispõe sobre a 

obrigação do Sistema Único de Saúde em executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 

 

D E C R E T A: 
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Art.1º. Fica autorizado, o gestor do Sistema Municipal de Saúde do Município de Brumadinho, a 

promover a contratação direta de profissionais aos serviços de vigilância sanitária e 

epidemiológica, nos termos do inciso III da Lei Municipal n.º 1252/2002 combinado com Art. 37, 

IX da Constituição Federal, em face da situação de alerta levantada pelo serviço de Vigilância 

Sanitária e Epidemiológica do Município. 

Art.2º. A autorização de contratação precária para atender situação de emergência, constante do 

relatório emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município, observará as 

seguintes limitações: 

I. Agente de Zoonoses – 8 (oito) vagas; 

II. Supervisor de Campo – 1 (uma) vaga. 

Art.3º. A Coordenação dos Serviços de Vigilância Sanitária e Epidemiológica orientará os 

procedimentos de atendimento a pacientes com suspeita de dengue, através de Comunicação 

Interna, junto às Unidades de Atendimento do Município, especialmente no Hospital e na Unidade 

de Pronto Atendimento. 

Art.4º. Poderá, desde que devidamente fundamentada, ser autorizada a dispensa de licitação, nos 

termos do art.24, IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, considerada a urgência e a 

necessidade emergencial para aquisição de bens e serviços temporários necessários ao 

atendimento em saúde. 

Parágrafo único. Para devida aplicação dos termos postos no caput deste artigo, deverá ser 

elaborado Decreto que disponha sobre a situação anormal, qual seja, calamidade pública, que 

justifique a medida. 

Art.5º. As disposições deste ato para controle da situação emergencial a qual nos encontramos 

prevalecerá pelo prazo determinado de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual 

período, mediante Laudo emitido pelo serviço de Vigilância Sanitária e Epidemiológica do 

Município. 

Art.6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art.7º. Revogam-se as disposições em contrário.  

Brumadinho, em 26 de março de 2013. 

 

ANTÔNIO BRANDÃO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 26.03.2013) 
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