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ABAIARA 
ESTADO DO CE.ARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA 

DECRETO N° 009/2020, DE 07 DE ABRIL 2020. 

Reconhece, para os fins do disposto no art. 
65 da Lei Complementar Federal n° 101, 
de 4 de maio de 2000, a ocurrencta do 
estado de calamidade publica no 
municipio de Abaiara. 

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Municipio de Abaiara/CE, Estado do Ceara, 
no uso de suas atribuicoes legais, 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante politicas sociais e econ6micas que visem a reducao do risco de doenca e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acoes e services para sua promocao, 
protecao e recuperacao (art. 196, CF/88); 

CONSIDERANDO a disseminacao do Coronavirus (COVID-19), ja havendo 
veiculacoes na imprensa noticiando diversos casos de infeccoes no Estado do Ceara; 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de fevereiro de 2020, o 
Ministerio da Saude declarou Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional 
(ESPIN), em decorrencia da Infeccao Humana pelo novo Coronavirus, o que exige 

' esforco conjunto de todo o Sistema Unico de Saude pela identificacao da etiologia 
dessas ocorrencias, bem como a adocao de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que a Organizacao Mundial de Saude (OMS) declarou em 
l 1 de marco do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Ministerio Publico do Estado do Ceara solicitou um 
piano de contingencia para enfrentamento da Pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Municipio de Abaiara ja elaborou o plano de 
Contingencia e que a situacao demanda o emprego urgente de medidas de prevencao, 
controle e contencao de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim de evitar a 
disseminacao da doenca em ambito municipal; 
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 33.510/2020, que decretou estado de 
seguido de diversos outros decretos de prorrogacao e atos de diversas naturezas 
juridicas realizados pelo Govemo Estadual visando reforcar as medidas de combate ao 
virus e suas consequencias, emergencia em saude no ambito estadual, dispondo sobre 
uma serie de medidas para enfi:entamento e contencao da infeccao humana provocada 
pelo novo coronavirus; 

i:, 

CONSJDERANDO que o Congresso Nacional reconheceu a situacdo de 
calamidade publica, no caso <la Uniao, e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceara 
reconheceu a mesma situacao no ambito do Estado do Ceara; 

CONSIDERANDO que a pandemia esta causando enorme impacto negativo na 
economia e nas financas publicas, em razao da restricao da circulacao de pessoas, 
produtos e services, com consequente queda da arrecadacao dos entes publicos, 
sobretudo no que diz respeito ao ISS, IPV A, ICMS e ainda no FPM, estes ultimos as 
principais fontes de receita municipal; 

CONSIDERANDO que o Municipio vem adotando uma serie de medidas 
energicas e necessarias tanto para prevenir e conter o avanco da doenca, destacando-se o 
disposto no decreto 007 /2020 que decretou situacao de emergencia; 

CONSIDERANDO o impacto negativo que a pandemia do novo coronavirus 
provocara na economia brasileira, a qual esta na iminencia de uma recessao economica; 

CONSIDERANDO que as medidas para conter a pandemia implicam em 
acentuada desaceleracao das atividades economicas, ja que envolvem o necessario 
isolamento social, que mantem as pessoas em casa e obrigam o comercio a fechar 
temporariamente as portas, impactando nos rendimentos das empresas e das familias, 
bem como na arrecadacao publica; 

CONSIDERANDO que todo esse cenario de elevacao das despesas e reducao 
das receitas publicas provavelmente cornprometera o atingimento, pelos entes da 
Federacao, de indicadores de desempenho fiscais previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC Federal n° 101, de 2000), a qual exige a adocao de mecanismos de 
contingenciamento de recursos publicos por parte de todos; 

CONSIDERANDO a extrema necessidade do reconhecimento, pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceara, do estado de calamidade publica no ambito municipal, 
enquanto perdurar a crise na saude por conta do novo coronavirus, para que, confonne 
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autorizado pelo art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Municipio seja dispensado 
do atingimento dos resultados fiscais e da limitacao de empenho prevista 110 art. 9° da 
referida Lei Complementar, 

DECRETA: 

<:, 

Art. 1 ° - Fica declarado o Estado Calamidade Publica no Municipio de Abaiara, em 
decorrencia do novo coronavirus (COVID-19), para fins do art. 65 da Lei 
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, 
notadamente para as dispensas do atingimentos dos resultados fiscais e da lirnitacao de 
empenho de que trata o art. 9° e para que sejam suspensas a contagem dos prazos e as 
disposicoes estabelecidas nos artigos 23 e 31, e as restricoes de despesas com pessoal, 
previstas no art. 22, nos tennos da Lei Complementar Federal n° 101/00; 

Art. 2° - 0 presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao para todos os 
fins legais, salvo quanto ao disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 
4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos efeitos fluirao a partir do 
reconhecimento da situacao de calamidade publica pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceara, perdurando ate o final do exercicio financeiro de 2020. 

Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Pa90 da Prefeitura Municipal de Abaiara, 07 dias do mes de abril de 2020. 

AFIXE-SE. 

DIVULGUE-SE. 

PUBLIQUE-SE. 

Pre · ito Municipal de Abaiara 

Rua Expedito Oliveira das Neves, n" 70 - Centro 
CEP.: 63240-000-Abaiara - Ceard 

- -- , 


