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DECRETO Nº 016, DE 26 DE MARÇO DE 2020. 

  

 
Declara situação anormal, 

caracterizada como “Estado de 

Calamidade Pública”, no âmbito do 

Município de Condado, em virtude da 

emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente 

do coronavírus. 

 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDADO/PE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela 

Constituição Federal, 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS – 

classificou a doença causada pelo Coronavírus – COVID-19 – como 

uma pandemia; 

 

CONSIDERANDO a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 3 

de fevereiro de 2020, declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional – ESPIN – em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus – 2019-nCoV; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de 

enfrentamento ao coronavírus previstas pelos Decretos editados pelo 

Estado de Pernambuco;   

 

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de 

enfrentamento ao coronavírus previstas pelo  Decreto nº 010/2020,  do 

Município de CONDADO;  

  

CONSIDERANDO que, a cada dia, têm se confirmado novos 

casos de pessoas contaminadas com o COVID-19 em todo o território 

nacional e no Estado de Pernambuco, comprometendo 

substancialmente a capacidade de resposta do poder público; 

 

 

CONSIDERANDO que no âmbito do Município de Condado, a 

pandemia do novo corona vírus e as correlatas medidas de 

enfrentamento vêm impondo isolamento de população (preventivo) 
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e interrupção de serviços essenciais (tais como educação, com aulas 

paralisadas, parte dos atendimentos de saúde e transporte de 

pacientes, parte significativa dos serviços assistenciais como 

procedimentos cadastrais e gerenciais do Programa Bolsa Família 

dentre outros sobrestados por razões preventivas); 

 

CONSIDERANDO que é da competência da Secretaria 

Municipal de Saúde planejar, desenvolver, orientar, coordenar e 

executar a política de saúde do município, compreendendo tanto o 

cuidado ambulatorial quanto o hospitalar, bem como, executar as 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica; 

 

CONSIDERANDO que é da competência da Secretaria 

Municipal de Assistência Social implementar a política de assistência 

social do município, voltada ao atendimento dos interesses sociais e 

aspirações da população em situação de risco social frente aos altos 

riscos de desastres por força do COVID-19. 

  

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, a impedindo as 

contratações necessárias ao reforço de equipes que atuam no 

enfrentamento da pandemia; 

  

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 a Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, 

do Presidente da República, solicitando ao Congresso Nacional o 

reconhecimento do estado de emergência em saúde pública nos 

termos da LRF; 

  

CONSIDERANDO o disposto no inciso XVIII do art. 21 da 

Constituição Federal e na alínea “c” do § 1º do art. 250 da 

Constituição do Estado de Pernambuco, 

  

 

DECRETA: 

  

Art. 1º Fica decretada situação anormal, caracterizada como 

“Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Município de 

Condado, em virtude da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. 
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Art. 2º As secretarias do Município de Condado adotarão as 

medidas necessárias ao enfrentamento do “Estado de Calamidade 

Pública”, observado o disposto no  Decreto nº 010/2020,  do Município 

de Condado;  

 

Art. 3º – Para o enfrentamento da situação de “Estado de 

Calamidade Pública” ora declarada, ficam estabelecidas as 

seguintes medidas: 

 

I – poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e 

jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 

indenização justa; 

 

II – nos termos do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens 

e serviços destinados ao enfrentamento da emergência; 

 

III – nos termos do art. 4° da Medida Provisória n° 926, de 20 de 

março de 2020, é dispensável a licitação para aquisição de bens e 

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfretamento da emergência de saúde pública em decorrência do 

COVID-19, devendo ser observados os requisitos do § 1° art. 4°-E da 

mesma norma. 

 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

para todos os fins legais, salvo no que diz respeito ao artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, cuja entrada em vigor acontecerá a partir do 

reconhecimento da situação de calamidade pública pela Assembléia 

Legislativa do Estado de Pernambuco. 

 

 

 

Condado-PE, 26 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CASSIANO DA SILVA 

Prefeito 
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