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Atos Administrativos

INDICAÇÃO Nº 11 /2020

Os vereadores, ora subscritores, com assentos nesta Casa Legislativa, nos
termos da Lei Orgânica do Município de Apuarema, articulado com o art. 117, § 3º,
inciso VII do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores:
INDICAM ao Executivo Municipal, em decorrência da “Pandemia do
Coronavírus” / SARS-Cov-2 / Covid-19, a implementação, em caráter de urgência, das
seguintes medidas:
i.

Decretação de Situação de Emergência no Município;

O Inciso III, Art. 2º do Decreto 7.257, de 4 de agosto de 2010, da Presidência da
República, que dispõe, dentre outras coisas, sobre o reconhecimento de situação de
emergência e estado de calamidade pública, considera situação de emergência:
“situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que
impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do
ente atingido”. O enunciado no referido Decreto é plenamente aplicável à nossa
situação atual. A decretação de situação de emergência e seu posterior
reconhecimento pelo órgão competente, possibilitará ao município situações especiais
de aquisição de bens e serviços, como também o acesso a programas e recursos do
governo federal, objetivando minimizar os impactos da situação adversa que se
apresenta.
ii.

Destinação dos recursos advindos dos royalties de petróleo da Cessão Onerosa
na aquisição de equipamentos para a Saúde Pública Municipal;

No que se refere ao investimento em Ações e Serviços Públicos em Saúde
(ASPS) do nosso município com recursos da Cessão Onerosa, a Confederação Nacional
dos Municípios – CNM, em seu site (https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cessaoonerosa-como-os-municipios-poderao-usar-o-dinheiro, Acesso: 19/03/2020), oferece orientação
aos gestores municipais acerca dos gastos elegíveis com os recursos advindos da
Cessão Onerosa: “A outra forma de uso da cessão onerosa é com despesas de
investimento, entendidas como aqueles gastos com despesa de capital, como as que
se relacionam com a aquisição de máquinas ou equipamentos, a realização de obras, a
aquisição de participações acionárias de empresas, a aquisição de imóveis ou veículos,
ou seja, as que geram um bem de capital que possa ser incorporado pelo Município”.
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iii.

Ampliação da capacidade da Unidade de Saúde Irmã Dulce, com contratação de
profissional médico e aquisição de novos equipamentos;

A ampliação da capacidade da Unidade de Saúde Irmã Dulce é uma medida
preventiva para atender especialmente a atual crise, visto que em um cenário
desfavorável, com o agravamento desta, a hipótese é de aumento da demanda por
diagnósticos (que só podem ser feitos por profissional médico)
e outros
procedimentos mais simples (que não estarão disponíveis na rede hospitalar regional.
É importante salientar o caos que a pandemia tem causado por onde passa. Em
recente entrevista à imprensa, o prefeito de Feira de Santana Colbert Martins, que
também é médico, em entrevista ao site https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51921267
(Acesso em: 20/03/2020),

registrou a sua preocupação de incapacidade do município de fazer frente ao
problema, com poucos leitos de UTI e todos ocupados com pacientes portadores de
outras doenças. A cidade de Feira de Santana conta com uma ampla rede de
atendimento, 03 UPAS, 07 Policlínicas e vasta rede de Unidades da Família, além de 02
grandes hospitais estaduais, o Clériston Andrade e o Hospital da Criança, além de estar
próxima à nossa capital. Ainda assim, o prefeito pondera: "Temos limitações materiais.
O que estamos fazendo é nos antecipar ao máximo, achatando a curva (de casos) e
evitando um pico abrupto. Pode ser que nos vejamos em uma situação de escolhas,
como na Itália (no país europeu, foi divulgado um documento prevendo que a falta de
recursos pode fazer com que equipes tenham de escolher quem será admitido nas
UTIs de acordo com suas chances de sobreviver)."
iv.

Apoio às famílias de baixa-renda, através da distribuição de insumos básicos de
higienização e, na hipótese de agravamento da situação, distribuição de
alimentos e isenção das taxas de fornecimento de água e energia elétrica;

No atual momento, o apoio do município, principalmente às famílias em
situação de risco social, é preponderante para minimizar os impactos negativos sobre
essa faixa da nossa sociedade. Neste sentido, a Secretaria de Assistência Social tem um
papel fundamental de preparar ações assistencialistas para as famílias que se
encontram em situação de risco social, com base no banco de dados da pasta. Uma
outra medida importante é propor às fornecedoras dos serviços públicos de água e
energia, a isenção do fornecimento dos serviços enquanto perdurar a crise.
Lembrando que alguns estados já suspenderam a cobrança do serviço de fornecimento
de água por pelo menos 60 (sessenta) dias, medidas estas que podem ser prorrogadas.
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O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, por sua vez, já solicitou às
fornecedoras e às autoridades públicas medidas impeditivas da suspensão dos serviços
essenciais, a qualquer título, durante a crise sanitária instalada: “Dentre as medidas
mais importantes para garantir condições mínimas de vida para a toda a população
neste difícil período está a compreensão de que as empresas concessionárias e
autorizatárias destes serviços não devem desligá-los ou suspendê-los no período mais
agudo da crise. Entre esses serviços essenciais estão o fornecimento de água, energia
elétrica, gás, transportes e o acesso às telecomunicações, incluindo, neste último
caso,
os serviços de acesso à internet e
à telefonia fixa e móvel.”
(https://idec.org.br/noticia/idec-solicita-nao-suspensao-de-servicos-essenciais-durante-pandemia-dacovid-19, Acesso em: 20/03/2020)

v.

Apoio à economia municipal, priorizando a aquisição de bens e serviços com
fornecedores locais;

Uma outra medida de suma importância é o apoio à economia local, através da
priorização da contratação de produtos e serviços nas mãos dos fornecedores
municipais. A depender da extensão da crise sanitária, se ela perdurar por muito
tempo, por exemplo, os impactos sobre o nosso pequeno comércio são imensuráveis,
com risco inclusive de desabastecimento de alguns produtos, como já está
acontecendo (no caso do álcool gel).
vi.

Dá outras providências.

A preocupação com o Novo Coronavírus se sustenta por um conjunto de razões
que levaram países como a Itália ao caos, mas podem nos levar também. As medidas
preventivas são imprescindíveis para minimizar os impactos desta crise sanitária, visto
que o nosso sistema de saúde, ainda que juntando o público e o privado, não teria
condições de fazer frente a um agravamento da situação. Tal hipótese, colocaria em
risco muito maior a população de baixa renda. A reportagem BBC Brasil fez um balanço
do nosso sistema de saúde, que mostra nossas deficiências e disparidades entre, por
exemplo, capital e interior, com desvantagem para as cidades do interior brasileiro, em
especial nas regiões Norte e Nordeste:
Os dados indicam que, em termos de estrutura de saúde, capitais tendem a ser
mais favorecidas do que outras cidades brasileiras.
Um levantamento de 2018 do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre os
leitos de UTI mostram dados preocupantes e, mais ainda, uma enorme
desigualdade geográfica na distribuição destes.
Leitos de UTI, na rede pública e privada, estão disponíveis somente em 532 dos
5.570 municípios brasileiros. Quando se considera apenas a rede pública,
somente 466 municípios têm leitos para tratamentos intensivos.
As capitais concentram 44% dos leitos SUS e 56% dos leitos privados do Brasil.
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Na proporção leitos de UTI (públicos e privados) pelo tamanho da população, a
Bahia tem 1,32 leitos por 10 mil habitantes; o Rio de Janeiro tem taxa de 3,79 e
São Paulo, 2,63.
Outro estudo, coordenado pelo professor da Faculdade de Medicina da USP
Mário Scheffer com o apoio institucional do CFM, mostra desigualdade também
na distribuição de médicos pelas regiões do país.
O Sudeste tem a maior densidade médica por 1.000 habitantes (razão de 2,81)
contra 1,16 no Norte e 1,41 no Nordeste, mostra o relatório Demografia Médica
de 2018. (https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51921267, Acesso em:
20/03/2020)

Em recente reunião com o Ministro da Saúde, deputados da Comissão Geral de
Ações Preventivas à Pandemia do Coronavírus cobraram ações da pasta:
Controle de preços de insumos de saúde como máscaras e álcool gel.
Proibição da exportação de equipamentos de proteção individual (EPI)
necessários aos profissionais de saúde do Brasil. Recursos para a compra
emergencial de equipamentos para leitos de UTI e emergências. Contratação de
profissionais para a Vigilância Sanitária. Ampliação do programa Mais Médicos
para fazer frente à pandemia do coronavírus.
Essas foram algumas das sugestões apresentadas por deputados e especialistas
da área ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante reunião da
Comissão Geral sobre Ações Preventivas à Pandemia do Coronavírus.
Representantes das secretarias municipais e estaduais de Saúde, de
universidades, da Fundação Oswaldo Cruz, médicos, estudantes participaram
do debate realizado nesta quarta-feira (11), na Câmara dos Deputados.
(https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/03/comissaodebate-acoes-coronavirus/, Acesso em: 20/03/2020).

O papel do Poder Legislativo é fundamental em situações como a que se
apresenta, como colaborador e proponente, apoiando e auxiliando o executivo
municipal, através da proposição e aprovação de leis e medidas mitigadoras de
enfrentamento da crise. Mas também como fiscalizador, cobrando ações efetivas e
monitorando o resultado das ações adotadas.
A gente não pode esquecer o papel da população neste processo, seja
cobrando das autoridades, mas também fazendo a sua parte, inclusive acatando as
medidas propostas pelos órgãos competentes, todas orientadas por técnicos
especializados na área. “É socialmente

irresponsável – uma negligência absurda – dizer e pensar “isso não vai me afetar”,
“eu não vou mudar a minha vida por causa disso” ou “não faço parte de grupos de
alto risco, então estou de boas”” (https://theintercept.com/2020/03/14/coronavirus-salvar-vidas-bolsonaro-
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É responsabilidade de todos nós o enfrentamento deste
problema, que se diferencia de outros, como a dengue, por exemplo.
trump/, Acesso em: 20/03/2020).

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Apuarema, Plenário Adeli Pinheiro de
Queiroz, Estado da Bahia, em 20 de março de 2020.

Roberto Santos Amorim
Vereador (PT)
Uillian dos Santos Nascimento Novaes
Vereador (PP)
Euosmo Maia dos Santos
Vereador (PP)
Aerveles Bastos Amorim dos Santos
Vereadora(PP)
Madson Supriano dos Santos
Vereador(PP)

Rua Otacílio Pinheiro n.º 01, Bairro Centro, Município de Apuarema, Estado da Bahia, CEP.:
45.355-000
Telefone: (73) 3276-1046
E-mail: camara.apuarema@live.com

Página 5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZZ55HYHW6EBNNJTTKZUCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

