DECRETO N.º 018/2020

EMENTA:
Decreta situação de Calamidade em todo o
território do Município de Afrânio para fins
de

enfrentamento

e

prevenção

ao

Coronavírus (Covid-19).

FRANCISCO ROMONILSON MARIANO DE MOURA, Prefeito Constitucional
do Município de São José do Belmonte, Estado de Pernambuco, no uso de suas
atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS classificou, em 11
de março de 2020, o COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus
(denominado SARS-CoV-2), como uma pandemia;
CONSIDERANDO o altíssimo contágio e capacidade de transmissão do vírus;
CONSIDERANDO que, a cada dia, tem se confirmado novos casos de pessoas
contaminadas com o COVID-19 em todo o território nacional;
CONSIDERANDO a existência e crescente número de diagnósticos e suspeitas do
COVID-19 no Estado de Pernambuco e do Ceará, bem como a existência casos de
casos suspeitos do COVID-19 em cidadãos residentes de Municípios do interior
pernambucano e cearense;
CONSIDERANDO, em particular, que o COVID-19 apresenta elevada taxa de
mortalidade que se agrava entre idosos, pessoas com doenças crônicas e
imunodeprimidas;
CONSIDERANDO a Portaria N.º 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), bem como
a Portaria N.º 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e
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operacionalização do disposto na Lei N.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que o Fundo de Participação dos Municípios – FPM se constitui
na maior receita do Município, e que sofrerá consequências diretas da estagnação dos
setores econômicos;
CONSIDERANDO que a queda de arrecadação própria (decorrente da paralisação e
crise da economia local) e de transferências constitucionais ocorrem no momento em
se avulta a necessidade de incremento em ações assistenciais de socorro à população
atingida e de políticas anticíclicas que revertam quadro de previsível crise na
economia local;
CONSIDERANDO que, no âmbito do Município de São José do Belmonte, a
pandemia do novo Coronavírus e as correlatas medidas de enfrentamento vêm
impondo isolamento da população e interrupção de serviços;
CONSIDERANDO a Mensagem N.º 93, de 18 de março de 2020, do Presidente da
República, solicitando ao Congresso Nacional o reconhecimento de estado de
emergência em saúde pública, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
CONSIDERANDO o Decreto N.º 48.833, de 20 de março de 2020 que declarou a
situação anormal de estado de calamidade pública do Estado de Pernambuco, em
virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo N.º 9, de 24 de março de 2020, que
reconheceu, para fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal N.º 101,
de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública do Estado de
Pernambuco;
CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de enfrentamento ao
novo Coronavírus previstas, em complementação e execução local das medidas
determinadas pelo Estado de Pernambuco e pela União;
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CONSIDERANDO que o Município de São José do Belmonte possui limites com as
Municipalidades de Serra Talhada e Salgueiro, que já possuem casos confirmados do
Coronavírus. Bem como que o presente Município possui limites com os Estados do
Ceará, que lidera o número de casos confirmados de Coronavírus no Nordeste, e da
Paraíba;
DECRETA:
Art. 1º Fica decretada situação anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade
Pública”, no âmbito do Município de São José do Belmonte, em virtude da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus.
Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal adotarão as
medidas necessárias ao enfrentamento do “Estado de Calamidade Pública”,
observado o disposto nos Decretos Municipais anteriormente publicados.
Art. 3º Para efeitos do disposto neste Decreto, aplicam-se as suspensões e dispensas
previstas no artigo 65 da Lei Complementar N.º 101/2000.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação para todos os fins
legais, salvo no que diz respeito ao art. 65 da Lei Complementar N.º 101/2000, cuja
entrada em vigor acontecerá a partir do reconhecimento da situação de calamidade
pública pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
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