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DECRETO N. 1.149/2018 

 

Declara situação ou estado de calamidade pública no 

perímetro urbano e rural do Município de Barra do Jacaré, 

em virtude do surgimento indiscriminado de aracnídeos 

(alacrau) – escorpião. 

 

 

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR, Prefeito Municipal de Barra do 

Jacaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e constitucionais, intituladas 

na Lei Orgânica Municipal, bem como no previsto no decreto Federal n° 

12.0608/2012, resolve Decretar Situação de Calamidade Pública Municipal por 

período de 90 (noventa) dias, em virtude do surgimento indiscriminado de focos de 

escorpião nas áreas rurais e urbanas do Município, representando perigo eminente 

sobre a saúde e a integridade dos munícipes, estendendo também perigo eminente 

a animais domésticos e correlatos e ainda,  

 

CONSIDERANDO ser dever do Município, promover o interesse da 

coletividade, a segurança e a saúde pública, visando o equilíbrio ambiental para a 

sadia qualidade de vida; 

 

CONSIDERANDO à seriedade e gravidade da situação, alertas estão 

sendo transmitidos para que sejam adotadas as medidas preventivas com vistas a 

se evitar a proliferação de escorpiões; 

 

CONSIDERANDO que a situação exige da municipalidade atenção 

especial, haja vista a possibilidade de agravamento e, como consequência, atingir 

um índice muito elevado de pessoas, deve a Secretaria Municipal de Saúde adotar 

medidas preventivas, drásticas, enérgicas e inadiáveis, a conter o mal iminente. 

 

DECRETA: 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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Art. 1º. Fica declarada Situação de Calamidade Pública no Município 

de Barra do Jacaré, em virtude do surgimento indiscriminado de foco de Escorpião. 

 

Art. 2º. Em razão da Situação Calamitosa, fica autorizada a adoção de 

medidas administrativas necessárias para contenção do surto, pelo prazo de até 90 

(noventa) dias, contados da publicação do presente Decreto. 

 

Art. 3º. Fica autorizada, também, a contratação e aquisição, em caráter 

emergencial, de bens e serviços estritamente necessários para conter a infestação 

de escorpião, conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 

8.666/93, ficando dispensados de licitações os contratos de aquisição de bens e 

serviços necessários às atividades de resposta a situação emergencial. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Paço Municipal José Galdino Pereira, 23 de março de 2018. 

 

 

 

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR 

Prefeito Municipal 
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