
ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Decreto Municipal n2 251, de 24 de fevereiro de 2021. 

EMENTA: Reconhece, para os fins do disposto no art. 
65, da Lei Complementar Federal n2 101, de 04 de 
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - a 
ocorrencla de Estado de Calamtdade Publica no 
Munidpio de Porteiras, Estado do Ceara, e da outras 
providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEJRAS, Estado do Ceara, com 
fundamento nos arts. 78, incise IV, e 110, incise III, Lei Organica do Municfpio de 
Porteiras; 

Considerando o Decreto Legislative Estadual que, com base na 
altfssima taxa de contarninacao da covidl 9 no Estado do Ceara, reconheceu, no 
ambtto estadual, para os fins do art 65 da Lei Complementar n2 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrencia do estado de calamidade publics: 

Considerando a Declaracao de Emergencia em Saude Piiblica de 
lmportancia Internacional pela Organizacao Mundial de Saude em 30 de janeiro de 
2020, em decorrencia da Infeccao I lumana pela coronavfrus (COVIDl 9); 

Considerando o Decreto Municipal n2 206, de 17 de marco de 2020, 
com vigencia prorrogada por meio do Decreto Municipal n2 234, de 16 de 
setembro de 2020, que reconhece Ernergencia em Saude Publica no Munidpio de 
Porteiras, Estado do Ceara, decorrente da pandemia de COVIDl 9, propagada pelo 
Novo coronavfrus; 

Considerando o avanco da pandemia do COVlD 19 em todo o Estado 
do Ceara, observado os numeros de infectados confirmados e aumentado, com 
varias mortes, com real possibilidade de comprometimento do sistema de saude 
publics e privado; 

Considerando a baixa capacidade de leitos nas Unidades de Saude do 
Munidpio, bem como a escassez de respiradores na estrutura para o atendimento 
da populacao que eventualmente seja diagnosticada com COVIDl 9; 

Considerando a elevacao da taxa de contaminacao da covidl 9, em 
especial diante de uma nova cepa, com processo de transmissao elevada, somado a 
escassez de leitos em hospitais para o tratamento da doenca: 

Considerando os reflexes sociais, economicos e de saude publics, e 
ainda da necessidade da atuacao dos poderes do municfpio de Porteiras para a 
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ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

DECRETA: 

Art 1 Q - Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art 65 da 
Lei Complementar ng 101, de 04 de maio de 2000, para que sejam suspensas a 
contagem dos prazos e as disposicoes estabelecidas nos artigos 23 e 31, e as 
restricdes de despesas com pessoal, exclusivamente para enfrentamento a 
pandemia, previstas no art 22, bem como a limitacao de empenho de que trata o 
art 9g da Lei Complementar Federal nQ 101/00, a ocorrencia do ESTADO DE 
CALAMIDADE PUBLICA no ambito do Municfpio de Porteiras, Estado do Ceara, 
para fins de prevencao e de enfrentamento a epidemia do novo coronavfrus (SARS- 
CoV2), causador da COVID-19, com efeitos ate 25 de agosto de 2021. 

Art. 2Q - Este Decreto entre em vigor da data de sua publicacao 

Paco da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos vinte e 
cinco (25) dias do mes de fevereiro do anode dois mile vinte e um (2021). 
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