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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 09 DE 09 DE ABRIL DE 2021.

 
DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA, PARA OS FINS DO ART. 65 DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 04 DE MAIO
DE 2000, E DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS
URGENTES PARA O ENFRENTAMENTO
DA CRISE MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA,
DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA
PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) E SUAS
REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATARACA, no uso de
suas atribuições legais, amparado nos arts. 45 e 46 da Lei
Orgânica do Município e demais dispositivos aplicáveis,
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196, da CF/88, a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que, a declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância internacional pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), no dia 13 de março de 2020, estado
de pandemia em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que, no dia 13 de fevereiro de 2020, o
Ministério da Saúde, nos termos dos incisos I e II do parágrafo
único do art. 87 da CR/88, publicou a Portaria nº 188/GM/MS,
de 4 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020, em seu
artigo 1º, confere aos entes federados a possibilidade de adoção
de medidas que poderão ser implementadas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que estudos recentes demostram a eficácia
das medidas de afastamento social precoce para contenção da
disseminação da COVID-19,
CONSIDERANDO que a situação impõe medidas urgentes de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravamento à saúde pública, visando evitar a disseminação do
coronovirus na cidade de Mataraca,
CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo
Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de
janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção
Humana pelo Coronavírus (Covid-19), conforme decreto 7.616
de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO as vedações impostas nos arts. 22 e 23 da
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, quando extrapolados os
limites prudencial e total de despesas de pessoal, que impede as
contratações necessárias, caso seja necessária, ao reforço de
equipes que atuam no enfrentamento da pandemia;
CONSIDERANDO a necessidade de afastar a exigência de
demonstração de adequação e compreensão orçamentárias, em
relação à criação/expansão de programas públicos, previstas
nos artigos 14, 16 e 17 da LRF, durante a emergência em Saúde
Pública de importância nacional e o estado de calamidade
pública decorrente do COVID-19, para atender às medidas de
enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela
disseminação de COVID-19;
CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo
a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas em seus



arts. 23, 31 e 70, bem como dispensando o atingimento dos
resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º,
na ocorrência de calamidade pública reconhecida, no caso dos
Estados e Municípios, pelas Assembleias Legislativas,
enquanto perdurar a situação;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual 40.134, de 20 de
março de 2020, que declarou Estado de Calamidade Pública no
Estado, para fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de
04 de maio de 2000, em razão da crise de saúde pública
decorrente da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), e sua
repercussão nas finanças públicas do Estado;
CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas
em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo
Federal ao enviar a Mensagem nº 93/2020 ao Congresso
Nacional, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
CONSIDERANDO o que a referida crise impõe o aumento de
gastos públicos e o estabelecimento das medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da aludida pandemia;
CONSIDERANDO todas as medidas até aqui adotadas e os
esforços de reprogramação financeiros já empreendidos por
este município para ajustar suas contas, em virtude de se
manter a prestação dos serviços públicos, sobretudo para o
enfrentamento da grave situação de saúde pública;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência no
Município de Mataraca (PB) e o estabelecimento de medidas
para enfrentamento a pandemia do novo corona vírus, através
de publicação do Decreto 07 de 18 de março de 2020, e
posteriores;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020,
editada pelo Ministério da Saúde, declarando a Transmissão
Comunitária do Coronavírus (Covid-19) em todo o território
nacional;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano
de resposta efetivo para esta condição de saúde de ampla
repercussão populacional, no âmbito do Município de
Mataraca;
CONSIDERANDO o registro da insistente manutenção da
curva ascendente de casos testados positivos com o COVID
– 19 no município de Mataraca, E COM SURGIMENTO
DE CASOS GRAVES,
CONSIDERANDO, a necessidade de renovação do prazo e
Decreto 29, de 03 de agosto de 2020, que decretou Calamidade
Pública;
 
D E C R E T A:
Art. 1º Fica decretado estado de CALAMIDADE PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE MATARACA (PB), para os fins do art.
65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E
OITENTA DIAS), renovando o estabelecido no Decreto nr.
29, de 03 de agosto de 2020, podendo ser prorrogado, em razão
da persistente crise de saúde pública decorrente da pandemia
do Coronavírus (COVID-19), conforme a classificação
COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de
Desastres) 1.5.1.1.0 – Doenças infecciosas virais.
Art. 2º Ficam convalidadas e mantidas as medidas já adotadas
neste município porquanto durar a situação atual, ou até que
sejam editados e publicados atos revogadores, podendo o poder
público municipal, caso necessário, realizar contratação de
pessoal por excepcional interesse público, adquirir insumos,
produtos e serviços, para atender os fins deste Decreto como
medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus.
Art. 3º As autoridades públicas competentes ficam autorizadas
a adotar providências excepcionais necessárias para fins de
prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo
Coronavírus, em todo o território do município, observando o
disposto neste Decreto e, naquilo que não conflitar, o
estabelecido nos Decretos do município em vigor.
Art. 4º - Fica determinada às Secretarias de Ação Social,
Educação, Saúde, Agricultura, Turismo e outras que se
apliquem, a adoção das medidas administrativas necessárias à
doação de cestas básicas, kit de alimentação escolar, botijão de



gás, medicamentos, aluguéis sociais, pagamento de contas de
energias, às famílias que se encontrem em situação de
vulnerabilidade social, cadastrada no Cadastro Único para
Programas Sociais, e/ou demais programas sociais.
Art. 5º A situação de emergência e calamidade pública de que
trata este Decreto autoriza a adoção de todas as medidas
administrativas necessárias à imediata resposta por parte do
Poder Público à situação vigente.
Art. 6º As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do município.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, com
efeitos retroativos à 03/11/2020, data da vigência do último
Decreto Municipal que declarou estado de emergência neste
município.
 
Mataraca, (PB), aos 09 de abril de 2021.
 
EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Municipal
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