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                                    DECRETO Nº 115/2021  

 

REITERA O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E 

CONSOLIDA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO 

DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO 

DE CLEVELÂNDIA/PR 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA-PR, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, mantém, no âmbito deste 

Município, medidas para o enfrentamento da pandemia provocada pelos novos 

quadros epidemiológicos e variantes do vírus Coronavírus (COVID-19), que tem se 

propagado de forma expressiva em todo o Estado. 

CONSIDERANDO que o Congresso Nacional no dia 20 de março de 2020, 

reconheceu o Estado de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei 

Complementar Federal nº 101/00, sendo alterada pelo disposto na Lei 

Complementar 173 de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do 

Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) e as disposições da Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020 

essencialmente quanto à determinação de medidas de prevenção e contenção do 

COVID-19;  

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, 

causador da infecção COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pelo Ministério 

da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO que, em decorrência das ações emergenciais 

necessárias para conterá pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, as finanças 

públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar 

gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação 
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de tributos, pela redução da atividade econômica, 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica reiterado o Estado de Calamidade Pública no Município de 

Clevelândia, para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus 

(COVID-19), estabelecido pelo Decreto nº 074, de 20/03/2020 e pelo Decreto nº 

116 de 08/06/2020. 

 

Art. 2º - Mantém-se a Calamidade Pública conforme expressamente prevê 

o art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101/00, para a suspensão da contagem 

dos prazos e das disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70. 

 

Art.3º - Dispensa do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de 

empenho prevista no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00. 

 

Art. 4º - Ficam dispensados os limites, condições e demais restrições para 

contratação e aditamento de operações de crédito, concessão de garantias, 

contratação entre entes da Federação e recebimento de transferências voluntárias. 

 

Art. 5º - Dispensam-se os limites e afastamento das vedações e sanções 

previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como dispensa do cumprimento 

do disposto no parágrafo único do art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, desde 

que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. 

 

Art. 6º - Por fim o afastamento das condições e das vedações previstas na 

Lei Complementar nº 101/00, arts. 14, 16 e 17, desde que o incentivo ou benefício 

e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade 

pública. 
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Art. 7º - O Poder Executivo solicitará, por meio de ofício a ser enviado à 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, reconhecimento do estado de 

calamidade pública para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Art. 8º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 107/2021, tendo vigência até 

30 de junho de 2021. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO 

PARANÁ, EM 07 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

 

RAFAELA MARTINS LOSI 

Prefeita Municipal 
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