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DECRETO No 5.560, 29 DE MARÇO DE 2021 

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA PARA 
ENFRENTAMENTO 	DA 	PANDEMIA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

GLAUCIA EMILIA SCATOLIN, Prefeita do Município de Severinia, 

Estado de  So  Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro 

de 2020; 

CONSIDERANDO que nos termos da Portaria n.o 188, de 03 de 

fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde Declarou Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional conforme o Decreto n.o 7.616, de 17 de novembro de 

2011; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo 

surto de 2019; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal n.o 10.282, de 20 de março de 

2020, que Regulamenta a Lei n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para 
definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

CONSIDERANDO a necessidade de resposta urgente a iminência do 

surto da doença causada pelo novo coronavirus (COVID-19) com a adoção de 
medidas e regras preventivas com o objetivo de se coibir a propagação do  virus  
no Município de Severinia; 

CONSIDERANDO o Decreto n.o 64.881, de 22 de março de 2020, que 

Decreta qudi-entena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do 

COVID-19 (Novo Coronavirus), e da providências complementares; 

CONSIDERANDO a existência de casos de coronavirus (COVID-19) a 
serem tratados no Município de Severinia, os quais demandarão medidas céleres 

e urgentes, com necessidade de medidas excepcionais; 
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CONSIDERANDO que, segundo a Secretaria Municipal de Gestão e 

Finanças, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a 

pandemia do coronavírus (COVID -19), as finanças públicas e as metas fiscais 

estabelecidas para o presente exercício estão gravemente comprometidas no 

Município, a1-45im como as metas de arrecadação de tributos, pela redução da 

atividade econômica; 

CONSIDERANDO que o comprometimento da arrecadação de tributos 

e demais 1,‘ceitas está inviabilizando a folha de pagamentos, bem como a 
compra de materiais e produtos necessários ao enfrentamento da pandemia 
decorrente do coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que neste ano de 2021 houve o agravamento da 
pandemia no município de Severinia, sendo o mês de março de 2021 o pior 
registrado desde a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional - ESPIN; 

CONSIDERANDO que infelizmente neste dia 29 de março de 2021, 
perdemos a primeira vida no município de Severinia pela falta de leitos de 
Enfermaria e UTI na Diretoria Regional de Saúde de Barretos -  DRS  8; 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n° 5.559, de 29 de março 

de 2021, declarou situação de emergência no âmbito do território do município 

de Severinia/SP, 

DECRETA:  

Art.  1° Fica declarado estado de calamidade pública para todos os fins 
de direito no Município de Severinia, para enfrentamento da pandemia 

decorrente do coronavirus (COVID-19), de importância internacional.  

Art.  2° Ficam mantidas as disposições contidas nos Decretos Municipal 

n° 5.539, de 12 de março de 2021, 5.558, de 29 de março de 2021 e 5.559, de 
29 de março de 2021.  

Art.  30  0 Poder Executivo solicitara, por meio de mensagem a ser 
enviada â Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reconhecimento do 
estado de calamidade pública para os fins do disposto no artigo 65 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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Aa. 40  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

vigorará enquanto perdurar o estado de calamidade pública. 

Prefeitura Municipal de Severinia, em 29 de março de 2021. 

GLÁUCIA MILIA SCATOLIN 
Pre fita Municipal 

Eu,  Brenda  Carolina Reis Carneiro, na qualidade de Chefe de Gabinete, provi o 

registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 
Municipalidade. 

ilRilift)A  CAROLINA  REIS CARNEIROj"n  
Chefe de Gabinete 
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