
VERTFNTES NÅ 0 000F PARAR

DECRETO N° 014,DE 25 DE MAR90 DE 2020.

Decreta situaglo de Calamidade em todo o

territorio do municipio deVeftentes parafins de

enfrentamento e prevenqdo ao novo

Coronavirus (Covid-l 9).

O PREFETTO DO MUNIC|PIO DE VERTENTES, ESTADO DE PERNAMBUCO, NO USO dE

suas atribuig6es constitucionais e legais; e

CONSIDERANDO a DeclaragSo de pandemia pela OrganizagSo Mundial da Sa0de em 11

de margo de2020,em decorr6ncia da infecgSo humana pelo novo coronavirus (Covid-19);

CONSIDERANDO a Declaragio de emergdncia em sa0de publica de import6ncia

internacional pela Organizagio Mundial da Saude em 30 de janeiro de 2020, em decorrdncia

da infecgso humana pelo novo coronavirus (Covid-19),

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS no 18812020, que Declara emerg6ncia em sa0de

p1blica de importdncia nacional (ESPIN), em decorrdncia da infecgio humana pelo novo

coronavirus (201 9- nCoV);

CONSIDERANDO as medidas de enfrentamento da emergdncia de saride pfblica de

import6ncia internacional decorrente do coronavirus respons6vel pelo surto de 2019,

previstas na Lei no 13.97912020;

CoNSIDERANDO que, a cada dia, t6m se confirmado novos Gasos de pessoas

contaminadas com o COVID -19 em todo o territorio nacional, assim como no Estado de

pernambuco, comprometendo substancialmente a capacidade de resposta do poder

p0blico;

CONSIDERANDO que a restrigdo e paralizagSo preventivas de atividades economicas

determinada pelo Decreto Estadual no 48.834, de 20 de margo de 2020, impactar6

negativamente na economia municipal, de modo a demandar urgentemente o incremento de

ag6es assistenciais a populagSo municipal afetada e, ainda, trar6 consequ6ncias diretas

sobre o lmposto Sobre CirculagSo de Mercadorias e Servigos - ICMS, sobre o qual o

Municipio percebe repasses constitucionais;
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CONSIDERANDO que o Fundo de Participagio dos Municipios - FPM se constitui na maior

receita do Municipio, e que sofrer5 consequdncias diretas da estagnagSo dos setores

economicos;

CONSIDERANDO que a queda de arrecadagSo propria (decorrente da paralisagSo e crise

da economia local) e de transfer6ncias constitucionais ocorrem no momento em se avulta a

necessidade de incremento em ag6es assistenciais de socorro i populagSo atingida e de

politicas anticiclicas que revertam quadro de previsivel crise na economia local;

CQNSIDERANDO que, no 0mbito do Municipio de Vertentes, a pandemia do novo

coronavirus e as correlatas medidas de enfrentamento vdm impondo isolamento de

populagSo (preventivo) e interrupg5o de servigos;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS no 35612020, que estabelece as medidas para

enfrentamento da emergOncia de safde p0blica de import0ncia internacional decorrente do

coronavirus (COVID-1 9);

CONSIDERANDO as orientag6es complementares do Minist6rio da Sa[de publicadas no

riltimo dia 13 de margo de2020;

CONSIDERANDO as decretag6es de estado de calamidade em saride p[blica por alguns

Entes Estaduais na fltima semana;

CONSIDERANDO o Decreto no 48.833, de 20 de margo de 2020 que declarou a situagio

anormal de estado de calamidade p[blica do Estado de Pernambuco, em virtude da

emergdncia de sa0de priblica de importincia internacional decorrente do coronavirus;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo no 9, de 24 de margo de 2020, que reconheceu,

para fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000,

a ocorr6ncia do estado de calamidade pfiblica do Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO o disposto no art, 65 da LRF, que prevd a suspensSo da contagem dos

prazos e as disposig6es estabelecidas em seus arts. 23, 31 e 70, bem como dispensando o

atingimento dos resultados fiscais e a limitagSo de empenho prevista no art. 90, na ocorrdncia
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CONS:DERANDO os problemas decorrentes de uma possivel vulnerabilidade econOmica e

social da populacaol

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de enfrentamento ao novo

coronavirus previstas, em complementagSo e execugSo local das medidas determinadas

pelo Estado de Pernambuco e pela Uni5o;

CONSIDERANDO a aprova9aO dO PЮ lelo de Decreto LeglslaJvo(PDL)n088′ 20,que

reconhece a condi9ao de calarnldade Pttb‖ ca,pelo Congresso Nacionall

DECRETA:

Art. 1o Fica decretada situagSo anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade

P0blica", no imbito do Municipio de Vertentes, em virtude da emerg6ncia de sa0de p0blica

de importdncia internacional decorrente do coronavirus.

Art. 20 Os orgSos e entidades da AdministragSo P0blica Municipal adotarSo as medidas

necess6rias ao enfrentamento do "Estado de Calamidade P0blica", observado o disposto

nos Decretos Municipais at6 ent6o editados com a finalidade do combate ao coronavirus.

Art. 30 Este Decreto entrar6 em vigor na data de sua publicagSo para todos os fins legais,

salvo no que diz respeito ao art,65 da Lei Complementar Federal n0 101, de 4 de maio de

2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja entrada em vigor acontecer6 a partir do

reconhecimento da situagSo de calamidade p0blica pela Assembleia Legislativa do Estado

de Pernambuco.

25 de margo de2020.
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