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DECRETO MUNICIPAL Nº 08/2021               SERRARIA,  22 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

DECORRENTE DE DESASTRE NATURAL PROVOCADO 

PELO SURTO EPIDÊMICO DE CORONAVÍRUS (COVID-19) 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERRARIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Orgânica Municipal, e  

 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional declarada pela Lei (Federal) nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em 

razão da descoberta do vírus COVID-19 (coronavírus);  

 

CONSIDERANDO que, no dia 13 de março de 2020, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), declarou estado de pandemia em decorrência da Infecção Humana 

(COVID-19) pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). 

 

CONSIDERANDO todos os esforços de reprogramação financeiros já 

empreendidos para ajustar as contas municipais, em virtude de se manter a prestação 

dos serviços públicos e de adotar medidas no âmbito municipal para o enfrentamento 

da grave situação de saúde pública; 

 

CONSIDERANDO o Art. 65 da  Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 

CONSIDERANDO que em 20 de março de 2021 o ESTADO DA PARAÍBA 

publicou o DECRETO 41.112 de 19 de março de 2020 prorrogando o ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA em todo território estadual, para fins do art. 65 da LRF; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de ações articuladas por parte 

do Poder Executivo Municipal com as outras instancias de Governo para superar e 

aplacar os danos e prejuízos provocados pela ocorrência de casos de coronavírus; 

 

D E C R E T A: 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/LRF-Lc-n-101-de-04-de-Maio-de-2000#art-65
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/LRF-Lc-n-101-de-04-de-Maio-de-2000#art-65
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Art. 1º. Fica declarado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE SERRARIA para fins de aplicação do art. 65 da Lei Complementar 101 de 04 de 

maio de 2000 (LRF), em razão da grave crise de saúde pública decorrente da 

pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-02), cujos efeitos se estenderão até o 

término dos efeitos do Decreto Estadual n.º 41.112 de 19 de março de 2021, podendo 

ser prorrogados ou revogados, a rigor do interesse público. 

 

Art. 2º. Este Decreto tem a finalidade de promover ações de prevenção, 

preparação, mitigação, resposta e recuperação frente à pandemia do novo 

coronavírus causador da doença denominada COVID-19. 

 

Art. 3º. O Estado de Calamidade Pública, autoriza a adoção de todas as 

medidas administrativas necessárias à imediata resposta por parte do Poder Público 

à situação vigente:  

I - nos casos de efetiva demonstração de urgência, as aquisições de bens e 

serviços podem ser feitas com dispensa de procedimentos licitatórios, autorizando a 

assunção de despesas com flexibilidade às normas de empenho orçamentário;  

II - a requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização 

temporária de propriedade particular, desde que sejam estrita e efetivamente 

necessárias a minorar o grave e iminente perigo público, observadas as demais 

formalidades legais. 

 

Art. 4º. Ficam mantidas as demais medidas de enfrentamento ao novo 

coronavírus (Sars-Cov-2) adotadas pelos Decretos Municipais anteriormente 

editados. 

 

Art. 5º. O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem oficial enviada à 

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o reconhecimento do estado de 

calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de 

maio de 2000. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

disposições em contrário. 

 

Leia-se, Divulgue-se e Cumpra-se. 

 

 
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 


