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DECRETO N° 012/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

Declara estado de calamidade pública, para os fins do 

art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública 

decorrente da pandemia da COVID-19 (novo 

coronavírus). 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso das atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos, 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, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 

de março de 2020, como pandemia a proliferação do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que o art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 

de 2000, prevê hipóteses de afastamento de exigências em caso de calamidade 

pública reconhecida e que impactam as finanças municipais; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim 

de evitar a disseminação da doença no Município de Parelhas. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica decretado estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de 

saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) e suas 

repercussões nas finanças públicas do município de Parelhas/RN. 
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Art. 2º - O Poder Executivo solicitará, por meio de ofício enviado à Câmara 

Municipal, o reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art. 

65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Parelhas/RN, 20 de março de 2020. 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 


