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O PREFEITO DO MUNICíPIO DE PAUDALHO - PE, NO USO dAS

atribuiçoes que lhe sáo conferidas pela constituiçáo Fe(leral, e o artigo 79, X da Lei

Orgânica Municipal,

DECRETA:

CoNSIDERANDO a declaraçáo de situação anormal, cêLÍElcterizada como "Estado de

calamidade Pública" no âmbito do município de Paudaltro, em virtude da emergência

de saúde pública cle importância intêmacional decorent3 do coronavírus, prevista no

Decreto nd 125 de26 de março de 2O20, Decreto no 127 <le 03 de abril de 2021, ambos

pronogados pelo Dêcreto no fi7 ae 05 de janeiro '7e 2021 , reconhecidos pela

Àss"rblei, Legislativa através do Decreto Legislativo no 195 de 14 de janeiro de 2021

CoNSIDERANDO a Declaração de pandemia pela organizaçáo Mundial da saúde em

11 de março de 2O2O, em deconência da infecçáo humana pelo novo coronavírus
(Covid-19).

CoNSIDERANDO a Declaração de emergência em saúde pública de importância

internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020' em

deconência da infecçâo humana pelo coronavírus (covid-19).

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS no 18812020, que Declara emergência em saúde
pública de importância nacional (ESPIN), em dêconência da infecçáo humana pelo

coronavírus (2019- nCoV).

CONSIDERANDO as medidas de enfrentamento da emergência de saúdê pública de
importância internacional deconente do coronavírus responsável pelo surto de 20í9,
previstas na Lei no 13.97912020-

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS no 35612020, que estabelece as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de imporáncia internacional deconente
do coronavírus (COVID-19).

GONSIDERANDO o Decreto no 48.833, de 20 de merrço de 2020 que declarou a

situaSo anormal de estado de calamidade pública dc Estado de Pernambuco, em
virtude da emergência de saúde pública de importância intêrnacional decorrente do
coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo no 49, de 24 de ntarço de 2020, que reconheceu
para fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal no 101, de 04 de maio de
2oOO, a ocorrência do estado de calamidade pública no lúunicípio de Paudalho.

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, que prr:vê a suspensáo da contagem
dos prazos e as disposiçôes estabelecidas em seus artigos 23, 31 e 70, bem como
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