PREFEITURA MUNICIPAL DE

ILICÍNEA MG
Estado de Minas Gerais CNPI: 18.239.608/0001-39
Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53-Centro - licínea

Tel:(0xx35)3854-1319 CEP:37175-000

DECRETO MUNICIPAL N° 1.067 de 02 setembro de 2020.

DECRETAO

MUNICIPIO

ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NOD
ILICINEA-MG,

DE

DECORRENTE

PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE

DA

CORONAVÍRUS

(COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDËNCIAS.

O

PREFEITO

GERAIS,

DO MUNICÍPIO DE
NO USO DE SUAS
LEGAIS

ATRIBUIÇÕES

ILICÍNEA, ESTADO
E

DE MINAS

CONSIDERANDO o disposto no art.

de 4 de maio de 2000, na Lei
Federal n.°
dos efeitos decorrentes da

65 da Lei
Complementar Federal n.° 101,
de
6
de fevereiro de 2020 e, em razão
13.979,

pandemia causada pelo agente Coronavírus

CONSIDERANDO

a

declaração

30 de

janeiro

de

de

Emergência em Saúde Pública de
pela Organização Mundial de Saúde OMS,

Importância Internacional
em

(COVID-19)

ESPII, feita
2020, devido ao

-

alto grau de

Coronavírus (COVID-19);

transmissibilidade

CONSIDERANDO a declaração de pandemia pela
Organização
Saúde pelo Novo Coronavírus
em
11
de março de 2020;
(COVID-19)
CONSIDERANDO

o

do Senado

Decreto

do

novo

Mundial de

Legislativo

Federal, que reconhece a ocorrência
Coronavírus (COVID-19), em âmbito

de n° 06, de 20 de
março de 2020
do estado de calamidade em
razão do

Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução n° 5.529, de 25/03/2020 da
Assembleia
Legislativa de Minas Gerais que reconhece o estado de
calamidade pública em
decorrència da pandemia de Covid-19, causada
pelo Coronavirus até 31 de dezembro

2020,

nos

termos do Decreto n°

de

47.891, de

20 de março de

2020;
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DECRETA:

Art. 1." Fica declarado, para fins de aplicação do art. 65 da Lei Complementar

Federal n. 101, de 4 de maio de 2000, Estado de Calamidade Pública no âmbito do
Municipio de Ilicinea desde a data de 20 de março 2020 com efeitos até o dia 31 de
dezembro de 2020, em razäo dos impactos socioeconómicos e financeiros decorrentes
da

pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. O Estado de Calamidade Pública de que trata o caput será

submetido, para reconhecimento, à deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal n.° 101, de 2000
Art. 2. Ficam autorizados, nos termos do § 3.° do art. 40 da Constituição do

Estado, a ocupação e o uso temporário de bens e serviços necessários ao enfrentamento
da crise causada pelo COVID-19, garantida a indenização justa, em dinheiro e
imediatamente após a cessação da situação de calamidade pública, dos danos e custos

decorrentes.
Parágrafo único. Compete aos dirigentes máximos dos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal decidir, motivadamente, sobre a ocupação e o uso de
bens e serviços de que trata o caput.
Art. 3. No caso declarado neste Decreto, a autoridade competente poderá usar
de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver
dano.
Art. 4.° Ficam os dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração
Pública

Municipal

autorizados

a adotar,

em caso

de

necessidade,

medidas

extraordinárias para viabilizar o pronto atendimento à população durante a situação de
calamidade pública em saúde.

Art. 5. Aplica-se ao periodo de calamidade pública, no âmbito do Poder
Executivo Municipal, o disposto no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n.° 8.666, de 21

dejunho de 1993.
Art. 6.° Ficam mantidas as disposições contidas nos seguintes Decretos:
Decreto municipal n.°1.016, de 17 de março de 2020, que declara
I.
situação de Emergência em Saúde Pública no Município em razão de surto de doença
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respiratória

-

1.5.1.1.0

Coronavírus e dispöe sobre as medidas para seu

enfrentamento, previstas na Lei Federal n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Decreto
Estadual n. 113, de 12 de março de 2020;
II

Decreto municipal n.' 1.020, de 19 de março de 2020, que dispöe sobre a

instituição do Comitê local para enfrentamento a Covid-19 e da outras providencias;
Decreto Municipal n° 1041, de 28 de maio de 2020, que Dispõe sobre a
reorganização do calendário escolar 2020, em razão da interrupção das aulas em virtude

das ações de enfrentamento ao Coranavírus (covid-19), diseiplina a oferta de educação
em atividades não presenciais-licineaEducaOnline e dá outra providências;

IV.

Decreto municipal 1048 de 24 de junho de 2020, dispõe sobre velórios

ocorridos no âmbito do município de Ilicinea;
V.

Decreto Municipal n 1056 de julho de 2020 dispõe sobre adesão do

Municipio de licínea ao plano Minas consciente e dá outras providências;
VI
Decreto Municipal n° 1.065 de 19 de agosto de 2020, que dispõe sobre
diretrizes acerca da adesão do municipio de Ilicinea ao Plano Minas Consciente e dá

outras providências.
Art. 7. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a
eficácia do art. 1.° à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Ilicínea, 02 de setembro de 2020.
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