
DECRETO No 02812021, DE 06 DE JANEIRO DE 2021. 

Uma cidade de todo: 

EMENTA: Prorroga o pram de vigencia de 
situaflo anorrnal, caracterizada como "Estado 
de Calamidade Publican, no Zimbito do 
Municipio de Venturosa, Estado de 
Pernambuco, em virtude da emerghncia de 
saude publica de irnportslncia intemacional 
decorrente do CORONAV~RUS. 

0 PREFEITO DO MUNlCIPIO DE VENTUROSA, no uso de suas atribuifles legais, 
previstas no art. 80, inciso XI1 da Lei Organics do Municipio; no art. 65, da Lei 
Cornplementar Federal n.O 101, de 04 de rnaio de 2000 e o disposto na Lei Federal 
no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; e 

CONSIDERANDO que se mantem em todo territorio nacional o elevado indice de 
contaminado ~ e l o  coronavirus. corn~rometendo substancialmente a ca~acidade de 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas orpmentbrias imprevistas para 
o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavirus no Municipio de 
Venturosa; 

CONSIDERANDO os impactos na economia local e, de consequencia, na 
arrecadaMo do Municipio de Venturosa; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, que prev6 a suspenstio da 
contagem dos prazos e as disposi~6es estabelecidas em seus artigos. 23, 31 e 70, 
bem corno dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitago de 
empenho prevista no art. So, na ocorrhcia de calamidade priblica reconhecida, no 
caso dos Municipios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situaMo; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas administrativas extraordinarias 
no regular andamento da AdministraFBo Pliblica Municipal, 

D E C R E T A :  

Art. lo Fica prorrogado, ate 30 de junho de 2021. o prazo de vigencia do estado de 
calamidade publica decorrente da pandernia de COVID-19 no Municipio de 
Venturosa, declarado pelo Decreto Municipal no 022 de 30 de m a v  de 2020, com 
respectivas alterams, reconhecido pelo Decreto Legislativo no 13912020 de 08 de 
abril de 2020, corn efeitos at6 31 de dezembro de 2020, pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Pernambuco. 

6-7 
Parfigrafo ljnico - 0 Poder Executivo solicitad por meio de oficio a ser enviado a 
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a prorrogaMo do 
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reconhecimento do estado de calamidade publica, nos termos do artigo 65 da te i  
Cornplementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000 e suas altera@es. 

Art. 2O 0 presente vigorara retroativarnente a contar de 01 de janeiro de 2021 

Gabinete do Prefeito em 06 de janeiro de 2021 

EUDES T 

CPF: 431.010.09449 
Mat' 7 7 n v  

~",by&,tiO PRFFFITO &b&mtl 
. . -. . - 

CPF: 431.010.09449 
Mat' 7 7 n v  

Rua Antonio AIexandre da Silva, 34 - Centm - Ventnrosa - Pemambuco - CEP: 5527MX10. 
CNPJ: 10.106.268/0001-66 - Errnil: prefe ihmdeventurosa~en~p.gov.br  - Telefu (W.87) 38331138. 


