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DECRETO Nº 010  DE 24 DE MARÇO DE 2020. 

 

Declara estado de calamidade pública nas 

finanças municipais de Pio IX, para os fins 

previstos na Lei Complementar nº 101, de 04 

de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal e outros dispositivos legais aplicáveis, 

em razão da grave crise de saúde pública 

decorrente da pandemia de COVID-19 e suas 

repercussões financeiras, e dá outras 

providências. 

 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PIO IX, no uso legal de suas atribuições 

conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, e  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde – OMS – em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo NOVO CORONAVIRUS 

(COVID-19), bem como a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional, por meio da Portaria nº 188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do 

Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços 

públicos essenciais e de adotar medidas no âmbito municipal para prevenção e 

enfrentamento da presente emergência em saúde pública; 

 

 CONSIDERANDO que as finanças públicas municipais já se encontravam em 

situação de dificuldade e agora com os efeitos da epidemia de COVID-19 na economia 

com queda de arrecadação municipal e aumento desemprego haverá grave desequilíbrio 

financeiro e fiscal nas contas públicas municipais; 

 

 CONSIDERANDO que a referida crise impõe a adoção de medidas urgente que 

demandam gastos e novos investimentos públicos, em especial aumento de despesas na 

área de saúde, com repercussão em todas as áreas e serviços públicos municipais; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de se fazer uma reprogramação financeira e 

fiscal no âmbito das contas públicas municipais para fins de se manter a prestação dos 

serviços públicos essenciais e adotar medidas para o enfrentamento do COVID-19; 

 

DECRETA: 

 

Art.1º Fica decretado estado de calamidade pública nas finanças municipais de Pio IX, 

para os fins previstos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais aplicáveis, em razão da grave crise 
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de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 e suas repercussões financeiras 

e fiscais nas finanças públicas municipais. 

 

 

 

Art.2º Ficam as autoridades municipais competentes autorizadas a adotar medidas 

excepcionais e emergenciais decorrentes da situação de calamidade pública financeira 

de que trata este decreto. 

 

Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de sua 

assinatura. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Pio IX, 24 de março de 2020. 

 

 

 

 

REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


