
DECRETO N。 19′2020,DE 08 DE ABR!L DE 2020.

Ementa: "Disp6e sobre a

suspensio dos contratos tempor5rios por

excepcional interesse p(blico de setores

cuias atividades foram paralisadas em

virtude da pandemia do Coronavirus

(COVID-19) e de outras provid6ncias

correlatas".

O Prefeito do Municipio de Vertentes-PE, no uso das

atribuig6es que lhes sio conferidas pela Gonstituig6o Federal, pela

Constituigdo do Estado de Pernambuco e pela Lei Orgdnica Municipal,

Considerando a ocorr6ncia de pandemia causada pelo

Coronavfrus (COVID-19), reconhecida pela Organizagdo Mundial de Sa0de -
OMS, cuja emerg6ncia foi reconhecida pelo Ministerio da Saride que declarou

por meio da Portaria no 188/GMiMSl2020 situagSo de Emerg6ncia em Safde

P0blica de lmportdncia Nacional (ESPIN);

Considerando a Lei Federal no 13.97912020, que trouxe

uma s6rie de medidas de enfrentamento ao Coronavirus (COVID-19), onde se

incluem isolamento e quarentena da populagSo;

Considerando a Portaria n°  356/2020 do Ministё rio da

Sattde, que disp6e sobre a regulamenta95o e operaciona‖ za95o da Lei nO

13.979/2020;

Considerando a recomendagSo do Minist6rio da Saude,

transmitida em 13 de margo de 2020, para que, durante o atual periodo de

emerg6ncia na sa[de p0blica, fossem adiados ou cancelados eventos de
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massa governamentais, "rJ;;'"'.rnrrr,r, e/ou potiticos, bem como

cruzeiros turisticos;

Considerando o Decreto no 48.80912020, o Decreto no

48.82212020, o Decreto no 48.80912020, e o Decreto no 48.83212020 do

Governo do Estado de Pernambuco, que terminou o fechamento de diversos

setores da economia e o fechamento de diversos servigos p0blicos, entre eles

a suspensSo das aulas da rede municipal de ensino;

Considerando que as medidas de isolamento e

quarentena estabelecidas pelos citados Decretos causard inevitavelmente uma

estagnagSo no consumo e na economia, o que trard consequ6ncias na

arrecadagSo de impostos e tributos;

Considerando que o Fundo de ParticipagSo dos

Municlpios - FPM se constitui na maior receita do Municlpio, e que sofrerd

consequ6ncias diretas da estagnagSo dos setores econOmicos;

Considerando que a estagnagSo dos setores econ6micos

tamb6m trard consequ6ncias diretas sobre o lmposto Sobre CirculagSo de

Mercadorias e servigos - lcMS, do qual o Municipio disp6e de sua cota-parte;

Considerando que o Municipio tamb6m sofrerS

consequ6ncias imediatas na sua arrecadagSo propria, na medida em que a
paralizagdo de setores econOmicos tamb6m atingirl a arrecadagSo do lmposto

Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN;

Considerando que todas as medidas citadas trardo

consequ6ncias imensurSveis na receita p0blica municipal;

Considerando a situagSo de calamidade declarada

Governo Federal e confirmada pelo Congresso Nacional no dia 20 de ma

2020;
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Considerando a parallzac5o das aulas nas escolas municipais

desde 1.6/03/2020;

Considerando que o munic[pio tem que evitar o enriquecimento

sern ca usa.

Decreta:

Art. 1e Ficam suspensos os contratos tempordrios vinculados )

educagSo por excepcional interesse prjblico em vig6ncia no exerclcio de 2020, desde 01

de abril de 2020, enquanto durar a situagdo de Emerg6ncia de Sarjde P0blica de

lmportSncia Nacional, declarada por meio da Portaria ns 188/GM /MS/2020.

Pardgrafo inico. Os servidores contratados por excepcional

interesse p[blico ndo receberSo sua remuneragSo durante o periodo da suspensSo das

suas atividades a partir de 01 de Abril de 2020.

Art. 2e Os contratos serSo reestabelecidos para o cumprimento

de suas respectivas vig6ncias quando declarada a normalidade que oportunize a volta as

aulas, e terSo respectivo pagamento.

Art. 3e Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagSo

com efeitos retroativos a 1e de abril de 2020.

Vertentes, 08 de Abril de 2020.

Romero Leal Ferreira

Prefeito Municipal
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