PREFEITURA
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UNICIPAL DAS VERTENTES
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DEcREro MuNrcrpar rur
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MANUTENEAo DA SITUAEAo ANoRMAL,
,,EsTAoo

coMo

DE CALAMIDADE PIJBLICA,,

No AMBrro Do MuNfcrpto DE VERTENTES-PE, EM V|RTUDE DA
EMERGCNCTA

DE SATiDE PoBLrcA DE

TNTERNAcToNAL DEcoRRENTE
E DA

tMpoRTANctA

Do CoRoNAVfRUS (COVID-19),

ourRAs PRovrDENcrAs.

O PREFETTo Do MuNrc[pro DE VERTENTES-PE, no uso de suas atribuig6es que lhes s6o
conferidas pela Constituigao Federal, pela ConstituigSo do Estado de Pernambuco e pela Lei
OrgAnica Municipal,
que nacionalmente foi declarada e reconhecida situag5o de calamidade por
meio do Decreto Legislativo ne 6, de 2020 do Congresso Nacional em virtude da pandemia

CoNSTDERANDo

do Coronavirus (COVID-19);

que no Estado de Pernambuco foi declarada e reconhecida situagSo de
calamidade pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco - ALEPE por meio do
CoNSTDERANDo

Decreto Legislativo ne 9 de 24 de margo de 2020, pelas mesmas raz6es;
CoNsTDERANDo

que no Municipio de Vertentes-PE foi declarada e reconhecida situagdo de

calamidade pela ALEPE por meio do Decreto Legislativo ns 52, de 31 de margo de 2020;
Ne 49.959, de 16 de dezembro de 2020 que

"montim a
declarogdo de situagdo anormol, cardcterizado como 'Estado de Colomidade Ptblica', no
Ambito do Estodo de Pernambuco, em virtude do emergOncio de so(tde p(tblico de

CoNSTDERANDo

im

o Decreto Estadual

portd nc i o i nte rn o ci o n al d ecorre nte d o corono v i rus."

is medidas de enfrentamento ao Coronavirus
(COVID-1g) previstas pelos Decretos Municipais ne l3/2O2O e posteriores que tratam do
mesmo assunto, bem como o Decreto Estadual nq 48.833, de 20 de margo de 2020 e

CoNstDERANDo a

necessidade dar contitunidade

posteriores;
que, a cada dia, t6m se confirmado novos casos de pessoas contaminadas com
19 em todo territ6rio nacional, comprometendo su bstancialmente a

CoNstDERANDo

o COVID -

de resposta do poder prlblico;
vedag6es impostas nos artigos 22 e 23, da Lei de Responsabilidade
LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de despesas de pessoal, i
contratagoes necess5rias ao reforgo de equipes que atuam no enfrentamento da

CoNsTDERANDo as
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o disposto no artigo 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, suspendendo
a contagem dos prazos e as disposigdes estabelecidas em seus artigos 23,31 e 70, bem
como, dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitageo de empenho prevista
no artigo 9e, na ocorrCncia de Calamidade Prjblica Reconhecida, no caso dos Estados e

CoNSTDERANDo

Municipios, pelas Assembl6ias Legislativas, enquanto perdurar a situaCao;

o disposto no inciso XVlll, do art.21, da ConstituigSo Federal e na alinea "c",
1e, do art. 250, da Constituigeo do Estado de Pernambuco, e a Lei Orginica Municipal'

CoNSTDERANDo

do

I

CoNSTDERANDo

a inexist6ncia de um cronograma definido de inicio e de

conclusSo do

processo de imunizagSo da populagSo brasileira contra o Coronavirus (COVID-19);

por fim,

a

necessidade de manuteng6o das medidas sanitdrias e
administrativas voltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavirus
(covrD-19),

CoNSTDERANDo,

DEcRETA:

Art. 1e Fica mantida a situageo anormal, caracterizada como "ESTADO DE CALAMIDADE
do Municipio de vertentes-PE, em virtude da Emergancia de saride
P0blica de importSncia internacional decorrente do coronavirus (covlD-19), de que trata o
PUBLICA", no 6mbito

Decreto Municipal ns 14, de 25 de margo de 2020, reconhecida pelo Decreto LeSislativo Ne
52, de 31 de margo de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
Pardgrafo rinico, A decretagSo a que se refere o caput terii vigancia de 180 (cento e oitenta)
dias.

Art.2e Os 6rg5os e entidades da AdministragSo P(blica Municipal adotario as medidas
necessdrias ao enfrentamento do "Estado de Calamidade Piblica", observado o disposto no

Decreto Municip al ns L3|2O2O e posteriores que tratam do assunto'

Art. 3e Este Decreto entrar6 em vigor a partir do dia 1" de janeiro de 2021 e vigerd at6 30 de
junho de 2021, ficando sua efic6cia condicionada ao reconhecimento do Estado de
de
Calamidade Priblica pela Assembleia Legislativa para os fins previstos no art. 65 da Lei
Responsabilidade Fiscal― LRF
19 de laneiro de 2021
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