.mADO

DO CEARA:

PIU:F£lTURA MUNICPALDf:

BAR8ALHA

DECRETO
N. 020{2020

DE08 DEABRIL DE2020.

DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE NO
AtUNldplO
DE BARBALHA E ADOTA
Ol1TRAs PROVlDtNClAS.
.

o PREFEITO MUNICIPAL DE BARBAUIA/CE, ARGEMIRQ SAMPAIO NETO,
no uso de SlIas allibuições legais, e de acordo ,"um o disposto na Lei OrgAnica do MuniCÍpio
de BarbaJha/CE;
CONSIDERANDO que a salide 4 direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante polltlcas sociais l' eoonÔmlca.~ quI.' visem li reduçilo do risco de ulK"nça e de
outros agravos e ao acesso uniVersal e Igualitário às ações e serviços para sua promoção.
pror~ão e recuperação (art. 196, CF/88).
CONSIDERANDO a di~minação
do Coronavlrus (COVJO-19). Já havendo
veiculações na Imprensa noticiando diversos casos de infecções no Estado do Ceará;
CONSIDERANDO que, por melo da Portlll1a n 188. de fevereiro de 2020, o
Ministério da SaLÍde declarou Emergência em Saude Pública de Import.ãncia Nacional
(ESPIN), em decorrência da Inf«çjo Humana pelo novo CoronavíNs, o que exige esforço
conjunto de todo o Sistema Único dI:' Saúde pela IdentifiOlçAo da etiologia dessas
OC(l~ndas,bE-mcomo a adoçA0 de medidas proporclol1<lis e restritas aos riscos;
Q

CONSIDERANDO qUI! a Organização Mundial de Saúde (01015) declarou. em
11 de março do COrrente ano, o estado de pandemla de COVID.19;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Ceará solicitou um
plano de contingência para enfrentamento da Pandemia da COVID'19:
CONSIDERANDO que o Munidpio de Barbalha jA elaborou o plano de
Conljngêncla e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos il saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença em Ambito municipal:
CONSIDERANDO 05 termos Decrt'to Estadual n~ 33.510/2020, que dea-t'tou
estado de emergênda em saúde no ;!Imbito estadual, dispondo sobre uma série de medidas
para enfrentamento
e Contenção da InfecçAo humana provocada pelo novo coronavlN$,
seguIdo de diversos outros decretos de prorrogaçilo e atos de diversas naturezas jurfdiCils
reaJl:udus pelo Govemo Estadual visando reforç.1r as medidas de combate ao vlrus e suas
consequ~ncias;
CONSIDERANDO que o Congresso Naclona' reconh«eu
a situação de
calamidad" púbhOl, no ca..'iDda União, e a Ass"mbJéJa l.egislaljvil do Estado do CI!'i1rá
rt'conheceu a mesma situação no Ambito do Estado do Ceará;
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CONSIDERANDOque a pandemía e~'tácauS.lndo enorme imJlll~ negativo na
e.:ono':1lI3e nas finanças públicas, em razão da restrição da circulação de pessoas, produtos
e.sel'Vlç~. com ronst'quente qu~a da <Irre<:i1daçAo
dos entes públicos, sobrt-tudo no qut'
diz respeito ao ISS, JPVA. ICMSe amda no FPM, estes liltimes as prindpals fontes de receita
municipal;
CONSIDERANDO que, aliado à queda de arrecadação
e repasses
constitucionais, está havendo severo aumento das desp •.-sas. no objetivo de enfrentar l'$$;l
grave situaçlio;
CONSIDERANDO que I) Munidplo vem adotando uma série de medidas
l.'n~rgius e ne<:essárlas tanto para prevenir e conter I) avanço da dOl"nça,bem como para ao
menos ameniur
os severos efeitos econômicos em sua deçorrfncia. dertacando-S* o
disposto nos Decretos nQs. 13, de 17 dl' março de 2020, 14, de 23 de m,nço de 2020. e 16,
de 02 de abril de 2020;
CONSIDERANDO que. para enfrentar a pandt'm'" adotar apenas medidas
restritivas" disseminaçJjo do vfrus não bastam. sendo urgentemente necessário munir a
Administração Pública Municipal de todos os mecanismos legais possfveis para respaldar
os inevitável~ excessos de despe!;,1Sdeste perlodo;
CONSIDERANDO o impacto negativo que a pandemia do novo cnronavfrus
provocará na emnom!1I brasileira, a qual está na imini'nda de uma ~essão e<:orn'!mlca;
CONSIOERANDO que as medidas para conter a pandemla implicam em
acentlJada desaceleraç:io das atividades econômicas, já que envolvem o ne.::essJrlo
isolamento social que mantém as pessoas em casa e obrigam o comén.io a fechar
temporariamente as portas, impactando nos ~ndimentos das empresas e das famflias, bem
como na arreeadação pública;
CONSIDERANDOque l(ldo esse cenárlu de elevaç;1o das despesas e reduç;1o
das receitas públicas provavelmente comprometerá o atlngimento. pelos cntt'li da
FederaçJio, de indicadores de desempenho fiscais previstos na Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC Federal nG 101, de 2000), a qual exige a adoção de mecanismos de
contingenciamento de recursos públicos por parte de todos;
CONSIDERANDO que muito embora medidas de ajustes jA venham sendo
adotadas para evitar esse cenário de desequiUbrio fisul. a exemplo do corte de Inumeras
despesas não eNSendals, o mesmo não se pode sequer cogitar em relação a despesas fixas ••
a emergenciais, tendo em vista a necelóSldade de pagar fornecedores, folha de pessoal, e de
reali2ar gastos emergenciais para combater a pandemla do novo coronavfrus:
CONSIDERANDO a extrema
necessidade
do reconhecimento,
pela
Assemblela Legislativa do Estado do Ceará, do "slado de calamidade pública no âmbito
municipal, enquanto perdurar a crise na saúde por conta do novo coronavirus. para qut'.
conforme autorizado pelo art. 6S da Lei de Respon.o:abilidade Fiscal, o Munldplo seja
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dl~pen~do do atinglmento dos resultados fiscais
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da Umltaçolio de empenho prevista no

art 9" da refendal..el Complementar,

.

DECRETA;

Art. 1° - Fica dedarado o Estado Calamidade Públiça na Munlclpio de
Barbalha/CE. em docornncla do nOllo Coronavfrus (COV10-19).

Art. 2°. Deverá ser l'ncaminhada cópia destt' decreto. Juntamente a proJ't'to
de decreto legislativo, para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. para que o

rt>feridoente legislativo reconheça. assim entendendo, o estado de calamidade pública em
nosso Munidpio. p.1r.! 05 fins previstos na Lei de Responsabllldade Fiscal.
Att. 3•• Revogarn-!ll.' as disposições em contr.l.r1o.

Art. 4JI• O presente D~to entrará em vigor na data dI.'sua puhllcação para
todos os fins legais. salvo no que diz respeiw ao 3rt 6S da Lei Complementar Federal n"
101. de 4 de maio de 2000 _Lei de Responsabilidade Fiscal. cujos efeitos nulr.1o a partir do
reconhedmento da slluaÇao de calamidade publica pela Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará. perdurando até o final do exerdclo financeIro de 2020.
REGI~RE-SE.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de BarbalhajCE, aos 08 de abril de 2020.
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