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Gabinete do Prefeito
DECRETO No 1879, de 0l de abril de 2020.

"Declara estado de calamidade pública no
município de Euclides da Cunha, para efeito
de enfrentamento da ponclemio provocada
pelo COVID-19."
O PREFEITO MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CLINHA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições legais que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal

e

Considerando a Lei Federal n" 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da

COVID l9;

Considerando a declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS em 1 I de março de 2020;

Considerando

a necessidade de adequação no âmbito

municipal do disposto no art. 65 da Lei

Complementar Federal n.o 101, de 4 de rnaio de 2000;

Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020. e o Senado Federal,
em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública relativamente à
União para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando a situação de emergência de saúde pública declarada pelo Decreto Municipal
n" 1878, de 31 de março de 2020;

Considerando que, em decorrência das agões emergenciais necessárias paÍa conter

a

pandemia decorrente da COVID-19, as fiDanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para
o presente exercício poderão restar gravemente comprometidas no Municipio, assim como as

metas de arrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica, como alertado pela
Secretaria de Finanças, sem olvidar os gastos exponenciais que serão doravante canalizados
para a saúde e assistência social;
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DECRETA:
Art.

1o

Fica declarado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA para todos os fins de direito

no Município de Euclides da Cunha, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

com

possibilidade de prorrogação.

Art. 2" Ficam mantidas as disposições contidas na declaração de situação de emergência
que trata

de

o Decreto Municipal I 878, de 31 de margo de 2020 e nos demais DecÍetos

relacionados às medidas para enfrentamento da pandemia.

Art. 3" O Pocler Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à Assembleia
Legislativa do Estado da Búia. reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins
do disposto no arligo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4'.

Este decreto entraÍá em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE.SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRÂ-SE.
Euclicles da Cunha (BA), em 01de abril de 2020.
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