DECRETO Nº 1.773/2020, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Ementa: Define medidas temporárias adicionais para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância nacional e internacional decorrente do
coronavírus- (COVID-19), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM-PE, no uso da competência estabelecida
na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a edição da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de
Estado da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que tem
aplicação no âmbito municipal;
CONSIDERANDO a Medida Provisória n° 926 de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO a edição da Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministro de
Estado da Saúde, relativa à regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a edição dos Decretos Estaduais expedidos pelo Governo do Estado de
Pernambuco, números: 48.809; 48.810; 48.822; 48.830; 48.832; 48.834; 48.835; 48.836; 48.837;
48.857, todos de março de 2020, que definem medidas temporárias adicionais para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
CONSIDERANDO a edição dos Decretos Municipais nº 1762, 1763, 1764, 1765, 1766,

1767 e 1768, todos de março de 2020;
Considerando o Estado de Calamidade decretado pelo Estado de Pernambuco através do
Decreto N° 48.333 de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Estado de Calamidade decretado pelo Município através do Decreto N° 1.769 de
25 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Recomendação N° 004 de 23 de março de 2020, expedida pelo
Ministério Público do Estado de PE;
CONSIDERANDO o disposto no art. 196, da Constituição Federal, que afirma que a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de todas as medidas possíveis e necessárias para
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional em
razão do COVID-19;
CONSIDERANDO o monitoramento permanente da situação do Estado de Pernambuco em
face da pandemia e a necessidade de intensificar a adoção de medidas restritivas como forma
de combater a expansão e mitigar os efeitos do contágio,
DECRETA:

Art. 1°. Este decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito do
Município de São Joaquim do Monte-PE, para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (COVID-19).
Art. 2º Ficam suspensos os seguintes contratos:
I- Secretaria de Educação:
a) Todos os contratos de excepcional interesse público;
b) Todos os contratos de prestação de serviço;
c) Contrato N° 61/2020.
II-

Secretaria de Administração:

a) Contrato Nº 300/2019;
b) Contrato N° 048/2020;
Art. 3º Os efeitos financeiros dos contratos da Secretaria de Educação retroagem ao dia 17 de
março de 2020 e os da Secretaria de Administração retroagem ao dia 01 de abril de 2020.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto
perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavirus.

São Joaquim do Monte- PE, 15 de abril de 2020.
JOAO TENORIO VAZ
CAVALCANTI
JUNIOR:03021373437
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