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Decreto de n. 15/2021, Parelhas, 25 de fevereiro 2021. 
 
 

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). 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, bem como o 
Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020;  

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou, em 11 de março de 
2020, que a disseminação do novo coronavírus, causador da doença denominada COVID-
19, caracteriza pandemia;  

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer a estratégia de acompanhamento e 
suporte de futuros casos suspeitos e confirmados 

CONSIDERANDO o decreto de n. 012/2020, no qual institui o estado de calamidade 
pública no Município de Parelhas, diante da pandemia da COVID 19 

CONSIDERANDO a decretação de estado de calamidade pública em razão da grave crise 
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) por meio do 
Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020;  

CONSIDERANDO o aumento dos casos da COVID-19 no Brasil e no Estado do Rio 
Grande do Norte, já com a nova variante da pandemia; 

CONSIDERANDO a taxa de ocupação máxima dos leitos de UTI e leitos clínicos para a 
COVID-19; 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso VIII da Lei Orgânica do 
Município de Parelhas 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica reconhecida a ocorrência de 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. 
 
Art. 2º. O Poder Executivo solicitará, por meio de ofício enviado à Câmara Municipal de 
Parelhas, 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. 
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Publique-se, registra-se e cumpra-se 

Parelhas, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito Municipal de Parelhas 


