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Decreto nO 504/2020

AutoI青za o Pode「 Execudvo de A佃hho a dbar

mat6南is pa席)肩ns de enfrontamento e

p鳩veng毒o ao novo Coronavirus (Covid-19).

O PREFEITO DO IVluNICipIO DE AしTiNHO, Estado de Pemambu∞, nO uSO de

SuaS atribui96es que lhes sao peio artigo 54, ∨, da Lei O喝anica do Municipio e em

COnformidade com o que precietua a Lei Fede「aI,

CONSIDERANDO que, Segundo o Art. 196, CF/88, a Sa心de 6 di「eito de todos e dever do

Estado, garantindo mediante p〔梢ticas socjais e econ6micas que visem a redu9aO do nsco

de doenca e de outros ag旧VOS e aO aCeSSO universal e iguaIitario as a96es e servieos

Pa「a Sua PrOmOpaO, ProteCaO e reCuPera蜜O;

CONSIDERANDO que no dia 13 de ma「9O de 2020, a Organiza9aO MundiaI da Sa心de

(OMS), declarou estado de pandemia em decomencia da infeoeao Humana peio novo
Coronavi田S;

CONSIDERANDO que no dia 13 de feve「eiro de 2020, O Minis胎rio da Sa心de, nOS temOS

dos incisos l e iI do pa「agrafo血ico do art. 87 da CFI88, Pu輔cou a portaria 188/GM/MS,

de 4 de feve「ei「o de 2020, decIa「ando Emergencia em Sadde P心biica de importancia

Nacinal (ESPIN) em decor胎ncia da lnfeccao Humana pe10　nOVO COVID-19

(Com on av irus);

CONS漢DERANDO que a Lei Federai nO 13.979/2020, em Seu Art. 1O, COnfe「e aos entes

federados a possibiIidade de ado9aO de medidas que pode庵o se「 implantadas para

e[面entamento da emergencia de sa心de p心bIica de jmportancia intemacinal deco町ente do

Coronav血s 「espnsavei pelo su巾O atuaI;

CONSIDERANDO As medidas sanit乞irias para diminui「 o con略gio do co「onav血s, PO「

Parte do Govemo do Estado de Pemambuco, diante do aumento dos casos co面imados

no Estado e o Decreto Estadual que suspendeu das auias em toda a rede estadual de

educaGaO, P的Iica e privada, ja a partir da p「6xima quarta-fct「a (18), PO「 temPO

i ndetermi nado ;

CONSIDERANDO, finaimente, OS eStudos 「ecentes que demontram a eficacia das

medidas de afastamento sociaI p「eco∞ Pa「a COnte=9aO da disseminaGaO do COViD-19

(Coi℃naV血s).

CONSIDERANDO que a 「estri(看O e ParaIiza9aO P「eVentivas de a館vidades econ6micas

deteminada peIo Dec「eto Estaduai no 48,834, de 20 de mar印de 2020言mpacta「a



Aし千1N轟o

di「etas sob「e o lmposto Sobre Ci「Cuia車O de Me「cadohas e Servi90S - 1CMS, SOb「e o qual

O Municipio pe「Cebe repasses constitucionais;

CONSIDERANDO que o Fundo de Participa9aO dos Municipios - FPM se constitui na

maior 「eceita do Municfpio, e que SOfre「急consequencias diretas da estagnacao dos

Seto「eS eCOn6micos;

CONSiDERANDO que a queda de arrecada9aO P「6pria (decorrente da pa「alisa9aO e Crise

da economia local) e de transfe「台ncias const血cionais ocomem no momento em se avuita

a necessidade de incremento em a96es assistenciais de soco「「O a POPula9aO atingida e

de poIiticas anticidicas que revertam quadro de p「evisivel crise na economia iocaI;

CONSIDERANDO que, nO ambito do Municipio de Aitinho, a Pandemia do novo

CO「OnaV血s e as co町eiatas medidas de enfrentamento vem impondo isoIamento de

POPuia9aO (P「eVentivo) e inte「田P9aO de servi9OS;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nO 356/2020, que eStabeiece as medidas pa「a

enfrentamento da eme「gencia de satlde p心bIica de impo「tancia intemacionaI decorrente

do co「onav血s (COVID-1 9);

CONSiDERANDO as decreta96es de estado de caiamidade em sa心de pubiica por alguns

Entes Estaduais na ultima semana;

CONSIDERANDO o Dec「eto no 48,833, de 20 de ma「eo de 2020 que decla「ou a situa9aO

anormaI de estado de calamidade p心biica do Estado de Pemambuco, em Virtude da

eme「gencia de sadde pdblica de impo胎ncja intemacional decorrente do co「onav血s;

CONSIDERANDO o Dec「eto Legisiativo nO 9, de 24 de ma「eo de 2020, que reCOnheceu,

Pa「a fins do disposto no art. 65 da Lei Compiementa「 Federal no lOl, de 4 de maio de

20OO, a OCOrrenCia do estado de caiamidade pthiica do Estado de Pemambuco;

CONSIDERANDO o disposto no arL 65 da LRF, que P「eVe a SuSPenSaO da contagem dos

PraZOS e aS disposi鈎es estabelecidas em seus arts. 23, 31 e 70, bem como dispensando

O atingimento dos 「esultados fiscais e a limitaeao de empenho prevista no art. 9o, na

OCOrtenCia de calamidade pl]bIica reconhecida, nO CaSO dos Municipios, Pelas

Assembleぬs LegisIativas, enquantO Perdura「 a situacao;

CONSiDERANDO os probiemas decorrentes de uma possivel vuinerab掴dade econ6mica

e sociai da popuiaeao;

CONSIDERANDO a necessidade de肌tenSifica「 as medidas de enf「entamento ao novo

COronaV血s p「evistas, em comPiementacao e execucao iocaI das medidas deteminadas

Peio Estado de Pemambuco e pela Uniao;

CONSIDERANDO a ap「ova9aO do P「Qieto de Decreto Legisiativo (PDし) no 8

reconhece a condi9aO de CaIamidade PdbIica, PeIo Congresso NacionaI;
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Art. 1○ ○ Fica autorisado na ambito de toda municipalidade a doacao de alcooI e mascas

COmO medida de enfrentamento do COVID-19 (Coronoa V血s),

Art. 2o. Ficam obrigados os 「egistros fotogr甜cos de doa96es e descricao de criterios

Pa「a 「eferida doa9aO.

Art. 3○ ○ Este Decreto ent「afa em vigo「 na data de sua publicaeao para todos os fins legais,

COm efeitos a partir do primeiro dia do mes subsequente.

Aitinho, 01 de ab州de 2020.


