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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 34, DE 30 DE MARÇO DE 2020.

Ementa: Declara situação anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, no âmbito
do  Município  do  Jaboatão  dos  Guararapes,  em  virtude  de  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19.

O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
inciso XVIII do art. da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a situação epidemiológica brasileira e a declaração de situação de Pandemia pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO que,  a  cada  dia,  têm se  confirmado  novos  casos  de  pessoas  contaminadas  com o
COVID-19 em todo o território nacional, comprometendo substancialmente a capacidade de reposta
do poder público;

CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para evitar a ocorrência de transmissão e de
óbitos por Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, causador da enfermidade COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em
Saúde Pública de importância  Nacional  (ESPIN)  em decorrência  da Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em 20
de março de 2020, reconheceram a existência de Calamidade Pública relativamente à União para os
fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual  nº 48.833, de 20 de março de 2020, que declara situação
anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco,
em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional do Novo Coronavírus;
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CONSIDERANDO a necessidade de adequação no âmbito municipal do disposto no artigo 65 da Lei
Complementar Federal no 101, de 2000;

CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência da República, que
regulamenta  a  Lei  nº  13.979,  de  6  de  fevereiro  de  2020,  para  definir  os  serviços  públicos  e  as
atividades  essenciais;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal  nº 24, de 16 de março de 2020, que declara Situação de
Emergência no Município do Jaboatão dos Guararapes para fins de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a aprovação e publicação do Plano de Contingência COVID-19 do Município do
Jaboatão dos Guararapes, formulado pela Secretaria da Saúde, Anexo I do Decreto nº 30, de 20 de
março de 2020;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO a repercussão econômica em face da estimativa de queda abrupta na arrecadação
municipal e nos repasses constitucionais, provocada pelas medidas de isolamento da população e de
suspensão de várias atividades econômicas dos setores de serviços;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 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 artigos 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos resultados
fiscais  e  a  limitação  de  empenho  prevista  no  seu  artigo  9º,  na  ocorrência  de  calamidade  pública
reconhecida,  no  caso  dos  Estados  e  dos  Municípios,  pelas  Assembleias  Legislativas,  enquanto
perdurar a situação;

DECRETA:
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Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública no Município do Jaboatão dos Guararapes para
enfrentamento  da  pandemia  decorrente  do  Novo  Coronavírus  (COVID-19),  de  importância
internacional.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta no âmbito de suas
competências  adotarão  as  medidas  necessárias  ao  enfrentamento  da  ocorrência  do  estado  de
calamidade pública, observado o disposto nos Decretos Municipais de nº 24, de 2020, nº 28, de 18 de
março de 2020, e nº 30, de 2020.

Art. 3º Os titulares dos órgãos da administração direta e indireta, no âmbito de suas competências,
poderão  expedir  normas complementares,  relativamente  à  execução deste  Decreto,  bem como
decidir sobre os casos omissos.

Art.  4º  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ficando  sua  vigência  limitada  à
condição de permanência do estado de calamidade pública no âmbito do território Municipal, e a sua
eficácia  condicionada  ao  reconhecimento  do  estado  de  calamidade  pública  pela  Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco para fins do que trata o art. 65 da Lei Complementar Federal nº
101, de 2000, e do que trata o § 3º do art. 85 da Lei Orgânica Municipal.

Jaboatão dos Guararapes, 30 de março de 2020.
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