
DECRETO No 02212020, DE 30 DE MARGO DE 2020. 

EMENTA: Declara situaHo anormal, 
caracterizada como "Estado de 
Calamidade Publican, no lmbito do 
Municipio de Venturosa, Estado de 
Pernambuco, em virtude da emerg6ncia 
de saude publica de importtincia 
internacional decorrente do 
CORONAV[RUS. 

0 PREFEITO DO MUNlCiPlO DE VENTUROSA, no uso de suas atribui~bes legais, 
previstas no art. 80, inciso XI1 da Lei Orglnica do Municipio; no art. 65, da Lei 
Complementar Federal n.O 101, de 04 de maio de 2000 e o disposto na Lei Federal 
n." 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; e 

CONSIDERANDO que, novos casos de pessoas contaminadas com o COVID -19 
tem se confirmado, a cada dia, em todo o territorio national, assim como no Estado 
de Pernambuco comprometendo substancialmente a capacidade de resposta do 
poder pliblico; 

CONSIDERANDO que a Uniao e o Estado de Pernambuco reconheceram o cenario 
de calamidade publica em r a d o  da pandemia causada pelo novo coronavirus; 

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

CONSIDERANDO os impactos na economia local e, de consequ&ncia, na 
arrecadaMo do Municipio de Venturosa; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, que prev6 a suspens5o da 
contagem dos prazos e as disposi~bes estabelecidas em seus arts. 23, 31 e 70, bem 
como dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a IimitaHo de empenho 
prevista no art. go, na ocorrkncia de calamidade publica reconhecida, no caso dos 
Municipios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situaq80; 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas administrativas extraordinarias 
no regular andamento da Administra~iio Publica Municipal, 

D E C R E T A :  

Art. lo Fica declarada SITUACAO DE CALAMIDADE P~BLICA no Municipio de 
Venturosa, em raziio de pandemia de doenp infecciosa viral respiratoria (COVID- 
19), causada pelo agente novo Coronavirus, ate 31 de dezembro de 2020. 
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Art. 2O Para efeitos do disposto neste Decreto, aplicam-se as suspensdes e 
dispensas previstas no art. 65 da Lei Complementar Federal n.O 101, de 04 de maio 
de 2000. 

Art. 3O Em decorrencia do disposto neste Decreto, os servidores lotados nos orgBos 
e entidades da Administraeo Publica Municipal podergo ser remanejados para a 
Secretaria Municipal de Saude para prestar apoio suplementar, mediante solicitaflo 
da Secretaria Municipal de Saude e ed ieo de portaria do Secretario Municipal de 
Administra~Bo. 

Art. 4' Em virtude do disposto neste Decreto, fica suspenso, temporariamente, o 
Concurso Publico, objeto do Processo Licitatorio no 04012019, para provimento de 
vagas nos cargos do Quadro de Pessoal Permanente do Municipio de Venturosa. 

Paragrafo unico. Para evitar que o dbficit atual no Quadro de Pessoal Permanente 
do Municipio de Venturosa afete a prestaflo de servips a populaMo em 
decorrencia da pandemia da COVID-19, fica autorizada a contrata~go temporaria 
nos termos da Lei Municipal n.O 756, de 07 de marqo de 2016, com suas altera~des 
ou legislaflo suplementar que venha a ser editada. 

Art. 5' 0 presente entra em vigor na data de sua publicaflo para todos os fins 
legais, salvo no que diz respeito ao art. 65, da Lei Complementar Federal n.O 
10112000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja entrada em vigor acontecera a 
partir do reconhecimento da situaqBo de calamidade publica pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Pernambuco. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito em 30 de marGqde,&!020. 
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