PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESCADA
DECRETO n9 001/2021.
DECRETA A MANUT帥CÅo DA SITUACÅo ANORMAL,
CARACTERIZADA COMO 〃EsTADO DE CALAMiDADE POBしIa¥〃
NO ÅMBITO DO MuNfcIPiO DE EscADA‑PE, EM VIRTUDE DA

EMERG害NCIA DE SAODE POBしiCA DE IMPORTÅNCIA

INTERNACIONAしDECORR削TE DO CoRONAVrRUS (COVID‑
19), E DÅ ouTRAS PROViDENcIAS.

O PR晴EITO DO MuNICfpIO DffscADA‑PE, nO uSO de suas atribuic6es que lhes sao conferidas

Pela Constitui9昌o FederaI′ Pela Constituicfo do Estado de Pemambuco e pelaしei Organica

Municipal,
CoNSIDERANDO que naCionalmente foi declarada e reconhecida situacao de caIamidade por meio
do Decreto Legislativo n9 6′ de 2020 do Congresso Nacional em virtude da pandemia do

Coronav血i 〈COVID‑19〉;

CoNSIDE議NDO que nO Estado de Pernambuco foi decIarada e reconhecida situa辞o de

Calamidade peIa Assembleiaしegislativa do Estado de Pernambuco獲AしEPE por meio do Dec「eto

しegislativo ng9 de 24 dema「9O de2020′ PeIas mesmas raz6es; ∴∴∴了

CoNSIDERANDO que nO Municfpio de Escada輸PE foi decIa「ada e reconhecida situac50 de

Calamidade peIa AしEPE por meio do Decretoしegislativo ng 179 de 16 de a軸de 2020;

CoNSIDERAN。O O Decreto Estadual N9 49.959′ de 16 de dezembro de 2020 que伽。n亡gm O

dec/cIr暗めde s角的αfaO anO〃n切c伽αC屯r融da co肋o傷でのdo de CαIomidrde融掘調布o 6mbito

/へ

de Es請めde Pemのmbucq em V柾ude do∴emergきnCia de sot;de pdb海a de inporf6ncia
i両e柵qciona/ deco

enfg do corona面ros. "

CoNSIPERANDO a neCeSSidade de dar contitunidade ds medidas de enfrentamento ao Coronavfrus
(COVID‑19汗at揃cadas pelo Decreto EstaduaI ng 48.833, de 20 de ma「co de 2020 e posteriores;

CoNSIDERANDo que, a Cada dia, t全m Se COnfirmado novos casos de pessoas contaminadas com o

COVID ‑ 19 em todo territ6rio nacionaI, COmPrometendo substanciaImente a capacidade de
resposta do poder p的lico;

CoNSIDERANDO aS Vedac6es impostas nos artigos 22 e 23, da Lei de Responsab鵬ade Fiscai ‑しRF.
quando extrapoIados os limites prudencial e totaI de despesas de pessoa口mpedindo as

COntrataC6es necess緬as ao refor印de equipes que atuam no enf「entamento da pademia;

CoN§iDERANDO O disposto no artigo 65′ daしei de Responsab朋ade Fiscal ‑ LRF, SuSPendendo a

COntagem dos prazos e as disposic6es estabelecidas em seus artigos 23, 31 e 70, bem como,

′

TUA HIST6RIA OSTENTA CONQUISIAS′′

PREFE汀URA MUN!C旧AL DA

ESCADA
dispensando o atingimento dos result∂dos fiscais e a limitac昌o de empenho prevista no artigo

99, na OCOrrenCia de Calamidade P心bIica Reconhecida, nO CaSO dos Estados e Municipjos, Pelas
AssembI6iasしegislativas, enquantO Pe「durar a situac5o;

CoNSIDERANDO O disposto no inciso XV剛, do a「t. 21, da Constituic§o Federal e na a臨ea

c

, do §

19, do art. 250, da Constitui辞o do Estado de Pernambuco, e aしei Org台nica Municipal.

CoNSIDERANDO a inexistencia de um cronograma definido de inicio e de concIusあdo processo

de imunizacao da popula薄o brasileira contra o Coronavfrus (COVID‑19);

CoNSIDERANDO, POr fim, a neCeSSidade de manutencfo das medidas sanitdrias e administrativas

VOltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo CorQnaVirus (COVID‑19).
D龍京m;
Art. 19 Fica mantida a situa鐙0 anOrmal, CaraCterizada como ′′ESTADO DE CALAMIDADE

PUBしICA告nO 5mbito do Municipio de Escada‑PE, em V硫ude da師ergencia de Sa寄de Pdblica
de importan扇inte「nacional deco汀ente do Coronavirus (COVID‑19), reCOnhecida pelo Decreto

しegis庵tivo Ng 179′ de 16 de abril de 2020, da AssembIeiaしegislativa do Estado de Pemambuco.

Pafa蜜rafo dnico. A dec「eta鋳O a que Se refere o caput terるvig含ncia de 180 (cento e oitenta)
dias・

.ヂ

Art. 2e Os 6rg着os e entidades da Administra確o Pd軸ca Municipal adot料割o as medidas
necessさ症as ao enfrentamento do

Estado de Caiamidade P寄blica

′, ratificadas pelo Decreto

∈stadual ng 48.833, de 20 de marco de 2020 e posteriores que tratam do assunto.

A競. 39 Este Decreto entrarきem vigor a partir do dia lo de janeiro de 2021 e vige庵a掻30 de

国書国

junho de 2O21, ficando sua efic細a condicionada ao reconhecimento do Estado de Calamidade
P心blica peIa AssembIeia Legislativa para os fins previstos no art, 65 da Lei de Responsab描dade

楕scal一し韓干。

Gabinete da Prefeita, 01 de 」aneiro de 2021.
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