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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GAMELEIRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 026/2021

Prorroga, no Município de Gameleira, o estado
de
calamidade
pública,
reconhecido
anteriormente por este Município, em virtude da
emergência de saúde pública provocada pelo
Coronavírus, causador da COVID-19.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA, no uso
da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e
com fulcro no art. 7º, inciso VII, da Lei Federal 12.608, de 10
de abril de 2012, c/c o art. 2, inciso IV, do Decreto Federal
7.257, de 4 de agosto de 2010, no Decreto Federal 10.282, de
20 de março de 2020, e no inciso III do art. 2 da Instrução
Normativa 2, do Ministério da Integração Nacional, de 20 de
dezembro de 2016;
Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,
por meio da qual o Ministro de da Saúde declarou Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus,
causador da COVID-19;
Considerando o Decreto Estadual nº 50.900, de 25 de junho de
2021, que prorrogou a declaração de estado de Calamidade
Pública por mais 90 (neventa) dias, a partir de 01 de julho de
2021 e vigerá até o dia 30 de setembro de 2021;
Considerando as vedações impostas nos arts. 22 e 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, quando extrapolados os limites
prudencial e total de despesas de pessoal, impedindo as
contratações necessárias ao reforço de equipes que atuam no
enfrentamento da pandemia;
Considerando o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a
contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus
art. 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos
resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º,
na ocorrência de calamidade pública reconhecida, no caso dos
estados e Municípios, pelas Assembleias Legislativas,
enquanto perdurar a situação;
Considerando o ritmo lento da imunização da população contra
a Covid-19;
Considerando, por fim, a contínua crise de saúde pública,
econômico-orçamentária e social decorrente da pandemia da
COVID-19 e a necessária manutenção das estratégias e
providências adotadas no enfrentamento do surto pandêmico,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica mantida a situação anormal, caracterizada como
“Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Município de
Gameleira/PE, previsto anteriormente no Decreto Municipal nº
009/2020, em virtude da Emergência de Saúde Pública de
importância internacional decorrente da pandemia causada pelo
Coronavírus, causador da COVID-19, desastre de natureza
biológica, que causa doenças infecciosas virais, reconhecida
pelo Decreto Legislativo nº 48.833, de 20 de março de 2020, da
Assembleia Legislativa de Pernambuco, posteriormente
prorrogada pelo Decreto Municipal nº 004/2021, de 07 de
janeiro de 2021.
Parágrafo único: A decretação a que se refere o caput terá
vigência de 90 (noventa) dias.
Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal continuarão a adotar as medidas necessárias ao
enfrentamento do “Estado de Calamidade Pública”, observando
o disposto nas normas federais, estaduais e municipais, em
especial nos decretos municipais específicos sobre a Covid-19.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
para todos os fins legais, ficando sua eficácia condicionada ao
www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/B2028226/03AGdBq24ysLq2Y5_-KLgtdSRqfnbI-Fv-jL9urYtXdYeyLOvCT5ySHo3txe6O0_DIOPlnCP8… 1/2

02/07/2021

Município de Gameleira

reconhecimento do Estado de Calamidade Pública pela
Assembleia Legislativa de Pernambuco, na forma do artigo 65
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2021.
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Prefeito Constitucional do Município da Gameleira/PE
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