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DECRETO MUNICIPAL Nº 1.190 DE 28 DE ABRIL DE 2020. 

 

DECRETA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19), E SEUS REFLEXOS NA 

ECONOMIA E FINANÇAS DO MUNICÍPIO 

DE BRASIL NOVO. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL:  

 

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica 

Municipal, e: 

CONSIDERANDO a Declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde 

em 11 de março de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus 

(Covid-19); 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em saúde pública de importância 

internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 188/2020, que declara emergência em 

saúde pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 

2019, previstas na Lei nº 13.979/2020; 

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 356/2020, que estabelece as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Legislativo n° 02, de 20 de março de 2020, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que reconhece, para os fins do disposto no art. 

65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 

de calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado do Pará; 

Em cumprimento ao Art. 20, da Lei Orgânica 
Municipal, certifica-se que este DECRETO foi 
PUBLICADO no Diário Oficial do Município (FAMEP), 
em 05 de maio de 2020. 

 
 
 

______________________________________ 
FERNANDA DE ASSIS SOARES 

Chefe de Gabinete 
Dec. 1.163/2020 
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CONSIDERANDO as ocorrências de casos confirmados do Coronavírus no 

município de Altamira/PA, situado a 46 km de nossa cidade, sendo constante o fluxo de 

pessoas entre estes municípios; 

CONSIDERANDO os problemas decorrentes do desemprego e da vulnerabilidade 

econômica e social da população; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 175 de 24 de abril de 2020, que dispôs sobre a 

criação de grupo de trabalho para gestão de crise, em decorrência da pandemia do novo 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do município de Brasil Novo; 

 CONSIDERANDO os problemas decorrentes do desemprego e da 

vulnerabilidade econômica e social da população; 

CONSIDERANDO a Nota Informativa da 10º CRS/SESPA, que afirma a internação 

no Hospital Regional Público da Transamazônica de 08 pacientes com Síndrome 

Respiratória Aguda Grave, sendo que 01 deles já foi testado positivo para o COVID-19, e 

07 aguardam resultado; e 

CONSIDERANDO a Nota Informativa da 10º CRS/SESPA, que afirma que na 

madrugada do dia 28/04/2020 ocorreram 02 óbitos suspeitos de COVID-19, sendo um 

deles de paciente advindo do Município de Medicilândia, que faz fronteira com Brasil 

Novo. 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica declarada SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA em saúde pública 

decorrente da pandemia do COVID-19, e seus reflexos na economia e finanças do 

Município de Brasil Novo. 

Art. 2º Fica autorizada a mobilização e disponibilização de todos os meios e 

órgãos municipais, para atuarem no sentido da continuidade dos serviços públicos 

essenciais à saúde pública e ao combate da pandemia, de forma a conferir as soluções 

necessárias à situação de calamidade instalada, e restabelecer a normalidade da cidade. 

Parágrafo único.  Para tal finalidade, e somente na absoluta necessidade, ficam as 

autoridades administrativas autorizadas, e os agentes de saúde, desde que diretamente 

responsáveis pelas ações de resposta a situação de emergência, a usar de propriedade 
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particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, de acordo 

com o estabelecido no inciso XXV, do art. 5º, da Constituição Federal. 

Art. 3º Com base no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, observando a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de 

bens e serviços estritamente necessários às atividades das Secretarias e Fundos 

Municipais, destinadas a salvaguardar a vida, a saúde e a incolumidade das pessoas 

atingidas, em resposta e para debelar a situação de emergência, podendo, ainda, ser 

adotadas as medidas necessárias para requisitar, solicitar e ocupar bens e serviços 

privados, nos termos do inciso XXV do art. 5º da Constituição Federal e inciso VII do art. 

3º e § 7º deste mesmo artigo da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, tudo 

para iguais fins. 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de mensagem à ser 

enviada Assembleia Legislativa do Pará, a homologação do presente Decreto, na forma 

como determina o artigo 65 da lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo tal prazo ser prorrogado em caso de 

necessidade ou agravamento da pandemia, e evolução do quadro de infectados no 

âmbito deste município. 

Gabinete do Prefeito. 

Brasil Novo/PA, em 28 de abril de 2020. 

 

 

 

ALEXANDRE LUNELLI 
Prefeito Municipal 
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MENSAGEM AO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.190 DE 28 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

Senhores Membros da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 

 

Em atenção ao disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal, solicito a Vossas Excelências o 

reconhecimento de estado de calamidade pública com efeitos até dia de 28 de agosto de 

2020, em decorrência da pandemia do COVID-19 declarada pela Organização Mundial 

da Saúde. 

É sabido que estamos vivemos sob a égide de pandemia internacional ocasionada 

pela infecção humana pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com impactos que 

transcendem a saúde pública e afetam a economia como um todo, estando o município 

de Brasil Novo amargando uma redução drástica em suas receitas, sobretudo os 

repasses obrigatórios da União, que já acarretam reflexos negativos, tais como o atraso 

de parte dos servidores municipais vinculados a Secretaria Municipal de Finanças. 

Em um segundo momento, contudo, a rápida disseminação do vírus pela região 

da Transamazônica e Xingu, inevitavelmente levará a uma deterioração ainda mais forte 

no cenário econômico local. De fato, as medidas necessárias para proteger a população 

do vírus que desaceleram a taxa de contaminação e evitam o colapso do sistema de 

saúde, certamente implicam forte desaceleração também das atividades econômicas. 

Essas medidas envolvem, por exemplo, reduzir interações sociais, manter 

trabalhadores em casa e fechar temporariamente estabelecimentos comerciais e 

industriais. Se, por um lado, são medidas necessárias para proteger a saúde e a vida das 

pessoas, por outro lado, as mesmas medidas devem causar grandes perdas de receita e 

renda para empresas e trabalhadores. 

O cenário econômico não é favorável, sendo que o Governo Estadual informou1 

que, inicialmente, o Governo prevê uma perda de R$ 2,5 bilhões, cerca de 10% real de 

arrecadação. No mesmo caminho, a arrecadação do governo federal teve queda2 real de 

3,32% em março na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a 109,718 bilhões 

de reais, afetada pelos primeiros impactos do Coronavírus na economia, que fizeram as 

                                                 
1 Disponível em: https://agenciapara.com.br/noticia/18853/ 
2 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/22/arrecadacao-federal-cai-332-e-tem-
pior-marco-em-10-anos-afetada-por-coronavirus.htm 
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empresas lançarem mão de compensações tributárias para preservarem seu fluxo de 

caixa. 

Isso significa dizer que os municípios paraenses, especialmente os de pequeno 

porte, irão sofrer demasiadamente, visto que dependem das transferências obrigatórias 

do Estado e da União, para honrarem seus compromissos e manterem a máquina pública 

funcionando. 

Em Brasil Novo a situação é um pouco mais delicada, vez que o fato da projeção 

habitacional indicada pelo censo (15.086 habitantes)3, não condiz com a realidade atual 

do município, que já ultrapassa a casa dos 20 mil habitantes. Isso faz com que o 

município receba menos recursos do que deveria. 

Além da questão econômica, é importante frisar que o sistema de saúde 

brasilnovense é de pequeno porte, e o Hospital Municipal Maria José Biancardi possui 

apenas 01 (um) leito de isolamento, onde existe (01) respirador capaz de 

disponibilização de oxigênio e medicações para um eventual contágio da doença. Isso 

significa dizer que só como atender um paciente com dificuldade respiratória por vês. 

Além disso, esse leito existente não é considerado de terapia intensiva (UTI), 

fazendo com que um caso grave de COVID-19 tenha que esperar leito no Hospital 

Regional Público da Transamazônica, que tem capacidade limitada e atende diversos 

município da Transamazônica e Xingu. 

Como é sabido, o aumento do número de casos de pacientes infectados pelo 

COVID-19 é circunstância que se apresenta como grande desafio para o sistema público 

de saúde, já que um percentual significativo dos pacientes infectados – em especial 

aqueles integrantes dos chamados grupos de risco – apresentarão quadros de saúde com 

comprometimento grave do sistema respiratório, tornando necessário o uso de 

respiradores mecânicos para possibilitar a ventilação adequada dos pulmões. 

Tais equipamentos de respiração mecânica são escassos e, usualmente, somente 

se encontram disponíveis em leitos de unidades de terapia intensiva e em centros 

cirúrgicos. Na atual conjuntura, o município de Brasil Novo não tem suporte técnico e de 

infraestrutura para suportar uma infecção de munícipes sem colapsar o sistema de 

saúde.  

O desafio para as autoridades governamentais em todo o mundo, além das 

evidentes questões de saúde pública, reside em ajudar empresas e pessoas, 

                                                 
3 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/brasil-novo/panorama 
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especialmente aquelas mais vulneráveis à desaceleração do crescimento econômico, a 

atravessar este momento inicial, garantindo que estejam prontas para a retomada 

quando o problema sanitário tiver sido superado. 

Não há, porém, como evitar o choque recessivo no curto prazo, que afetará o 

município de Brasil Novo. Espera-se, porém, que as medidas aqui adotadas, 

especialmente a declaração de Calamidade, sejam capazes de suavizar os efeitos sobre a 

saúde da população e pelo menos atenuar a perda de produto, renda e emprego no curto 

prazo e facilitar o processo de retomada. 

Em outras palavras, em um cenário de tamanha incerteza, mas com inequívoca 

tendência de decréscimo e receitas e elevação de despesas do Município, o 

engendramento dos mecanismos de contingenciamento exigidos bimestralmente pelo 

art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal poderia inviabilizar, entre outras políticas 

públicas essenciais ao deslinde do Estado, o próprio combate à enfermidade geradora 

da calamidade pública em questão. 

Por isso, em atenção ao permissivo contido no art. 65 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, é importante que se utilize, excepcionalmente, da medida lá prevista, no sentido 

de que, seja reconhecida a calamidade pública pela Assembleia Legislativa. 

Por todo exposto, o reconhecimento, pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará - ALEPA, da ocorrência de calamidade pública com efeitos até 28 de agosto de 2020, 

em função da pandemia do novo Coronavírus, viabilizará o funcionamento do Município 

de Brasil Novo, com os fins de atenuar os efeitos negativos para a saúde e para a 

economia brasilnovense. 

Brasil Novo, 28 de abril de 2020. 

 

 

 

ALEXANDRE LUNELLI 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.190 DE 28 DE ABRIL DE 2020.

DECRETA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19), E SEUS REFLEXOS NA
ECONOMIA E FINANÇAS DO MUNICÍPIO
DE BRASIL NOVO.

 
O PREFEITO MUNICIPAL:
 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento na Lei Orgânica Municipal, e:
CONSIDERANDO a Declaração de pandemia pela
Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, em
decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus
(Covid-19);
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em saúde
pública de importância internacional pela Organização Mundial
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo novo Coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 188/2020, que
declara emergência em saúde pública de importância nacional
(ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019,
previstas na Lei nº 13.979/2020;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 356/2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Legislativo n° 02, de 20
de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do
Pará, que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da
solicitação do Governador do Estado do Pará;
CONSIDERANDO as ocorrências de casos confirmados do
Coronavírus no município de Altamira/PA, situado a 46 km de
nossa cidade, sendo constante o fluxo de pessoas entre estes
municípios;
CONSIDERANDO os problemas decorrentes do desemprego
e da vulnerabilidade econômica e social da população;
CONSIDERANDO a Portaria nº 175 de 24 de abril de 2020,
que dispôs sobre a criação de grupo de trabalho para gestão de
crise, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus
(covid-19), no âmbito do município de Brasil Novo;
CONSIDERANDO os problemas decorrentes do desemprego
e da vulnerabilidade econômica e social da população;
CONSIDERANDO a Nota Informativa da 10º CRS/SESPA,
que afirma a internação no Hospital Regional Público da
Transamazônica de 08 pacientes com Síndrome Respiratória
Aguda Grave, sendo que 01 deles já foi testado positivo para o
COVID-19, e 07 aguardam resultado; e
CONSIDERANDO a Nota Informativa da 10º CRS/SESPA,
que afirma que na madrugada do dia 28/04/2020 ocorreram 02
óbitos suspeitos de COVID-19, sendo um deles de paciente
advindo do Município de Medicilândia, que faz fronteira com
Brasil Novo.
 
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
PÚBLICA em saúde pública decorrente da pandemia do
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COVID-19, e seus reflexos na economia e finanças do
Município de Brasil Novo.
Art. 2º Fica autorizada a mobilização e disponibilização de
todos os meios e órgãos municipais, para atuarem no sentido da
continuidade dos serviços públicos essenciais à saúde pública e
ao combate da pandemia, de forma a conferir as soluções
necessárias à situação de calamidadeinstalada, e restabelecer a
normalidade da cidade.
Parágrafo único. Para tal finalidade, e somente na absoluta
necessidade, ficam as autoridades administrativas autorizadas,
e os agentes de saúde, desde que diretamente responsáveis
pelas ações de resposta a situação de emergência, a usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização
ulterior, se houver dano, de acordo com o estabelecido no
inciso XXV, do art. 5º, da Constituição Federal.
Art. 3º Com base no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, observando a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), ficam dispensados de licitação os
contratos de aquisição de bens e serviços estritamente
necessários às atividades das Secretarias e Fundos Municipais,
destinadas a salvaguardar a vida, a saúde e a incolumidade
das pessoas atingidas, em resposta e para debelar a situação
de emergência, podendo, ainda, ser adotadas as medidas
necessárias para requisitar, solicitar e ocupar bens e serviços
privados, nos termos do inciso XXV do art. 5º da Constituição
Federal e inciso VII do art. 3º e § 7º deste mesmo artigo da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, tudo para iguais
fins.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de
mensagem à ser enviada Assembleia Legislativa do Pará, a
homologação do presente Decreto, na forma como determina o
artigo 65 da lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
devendo viger pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo
tal prazo ser prorrogado em caso de necessidade ou
agravamento da pandemia, e evolução do quadro de infectados
no âmbito deste município.
 
Gabinete do Prefeito.
Brasil Novo/PA, em 28 de abril de 2020.
 
ALEXANDRE LUNELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Yuri Alves de Melo

Código Identificador:0DA13CFE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Pará no dia 05/05/2020. Edição 2479
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/famep/
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 59, DE 06 
DE MAIO DE 2020 - ALEPA 

 
 

Reconhece, para efeitos do art. 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Brasil 
Novo em decorrência do Novo Coronavírus – 
COVID-19. 
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MAIO DE 2020 



 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.210 41Sexta-feira, 08 DE MAIO DE 2020

Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA - CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA
Presidente da PRODEPA

Protocolo: 545038

SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER

.

ERRATA
.

Errata do Extrato do Contrato nº 004/2020 - SEEL, Protocolo 
n° 541048, publicada no DOE nº 34181 de 14 de Abril de 2020:
Onde se lê:
Funcional programática: 08101.27.122.1297.8338c
Leia-se:
Funcional programática: 08101 27.811.1499.8794c.
ARLINDO PENHA DA SILVA
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo: 544983

JUDICIÁRIO
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 025/2016/TJPA//Par-
tes: TJPA e a empresa CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 
LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.534.028/0001-05// Objeto 
do Contrato:  Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva, de desinstalação, substituição 
e realocação dos equipamentos de ar condicionado tipo expansão direta e 
VRF, Splits (ou outro equipamento de outra classifi cação que vier a subs-
tituir estes) instalados no Prédio Sede do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, localizado na Av. Almirante Barroso, 3089, Souza, CEP. 66.613-710, 
Belém - Pará, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes 
e/ou peças, novas e originais do fabricante do equipamento, assim como, 
dos materiais de consumo (óleo lubrifi cante, gás refrigerante, dentre ou-
tros) necessários à execução dos serviços.// Origem: Pregão eletrônico de 
nº 018/TJPA/2016// Objeto do Aditivo: O presente Termo Aditivo tem por 
objeto a prorrogação do prazo de vigência em mais 12 (doze) meses, bem 
como a manutenção do valor atualmente contratado.// Valor do Aditivo: 
R$ 17.150,76 mensal, perfazendo o valor global de R$ 205.809,12 – Pará-
grafo Primeiro: A previsão anual de despesas com as peças de substituição 
eventual, contingencial e imprevisível, está estimada em R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) fi xos, com ônus ao CONTRATANTE.// Dotação Orça-
mentária: Programa de Trabalho: 02.061.1417.8645; Fonte de Recurso: 
0118; Elemento de despesa: 339030 / 339039.// Vigência:03/05/2020 a 
02/05/2021// Data da assinatura: 30/04/2020// Foro: Belém/PA// Res-
ponsável pela assinatura: Francisco de Oliveira Campos Filho – Secretário 
de Administração//Ordenador responsável: Sueli Lima Ramos Azevedo – 
Secretária de Planejamento. 

Protocolo: 544411
Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 024/2015/TJPA//Par-
tes: TJPA e a empresa CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 
LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.534.028/0001-05// Objeto 
do Contrato:  Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de desinstalação, subs-
tituição e realocação dos equipamentos de ar condicionado tipo expansão 
direta e VRF, Splits (ou outro equipamento de outra classifi cação que vier a 
substituir estes) instalados no Bloco 03 do Fórum da Comarca de Ananin-
deua, localizado na Rua Cláudio Sanders, Nº 193, Bairro Centro, Ananin-
deua - Pará, e no Edifício Desembargador Paulo Frota, localizado à Avenida 
Tamandaré nº 873, Cidade Velha, Belém-Pará, com fornecimento e reposi-
ção de quaisquer componentes e/ou peças, novas e originais do fabricante 
do equipamento, assim como, dos materiais de consumo (óleo lubrifi can-
te, gás refrigerante, dentre outros) necessários à execução dos serviços// 
Origem: Pregão eletrônico de nº 149/TJPA/2014// Objeto do Aditivo: O 
presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência 
em mais 06 (seis) meses com a manutenção do valor contratual, conforme 
proposta da empresa.// Valor do Aditivo: R$ 31.580,88 mensal perfazendo 
o valor global R$ 205.935,28 // Dotação Orçamentária: Programa de Tra-
balho: 02.061.1419.8644; Fonte de Recurso: 0118 Natureza da despesa: 
309030/339039.// Vigência:01/05/2020 a 30/11/2020// Data da assina-
tura: 30/04/2020// Foro: Belém/PA// Responsável pela assinatura: Fran-
cisco de Oliveira Campos Filho – Secretário de Administração//Ordenador 
responsável: Sueli Lima Ramos Azevedo – Secretária de Planejamento.

Protocolo: 543812
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 58, DE 06 DE MAIO DE 2020
Reconhece, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Jacareacanga em decorrência do Novo Coronavírus – COVID-19.
          A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e sua 
Mesa Diretora promulga o seguinte Decreto Legislativo:
              Art. 1º Fica reconhecido, para efeitos do art. 65 da Lei Complemen-
tar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública 
em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus – Covid-19, 
no Município de Jacareacanga.
           Art. 2º Fica suspensa a contagem dos prazos e as disposições es-
tabelecidas nos arts. 23 e 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, bem como dispensados o atingimento das metas fi scais 
e limitações de empenhos previsto no art. 9º da mesma Lei, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública.
            Art. 3º Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo proceder, me-
diante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos termos previstos 
nos arts. 41, III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo correspon-
dente.
            Parágrafo único: O gestor municipal deve observar a previsão con-
tida no art. 206, § 3º da Constituição do Estado do Pará.
            Art. 4º O Reconhecimento da calamidade pública no âmbito mu-
nicipal não importa em autorização para a contratação de pessoal, a rea-
lização contratação de bens e/ou serviços através de dispensa de licitação 
ou qualquer outro ato de gestão municipal diferente das que constam nos 
artigos anteriores.
            § 1º Havendo necessidade de realizar atos como a contratação de 
pessoal e realização contratação de bens e/ou serviços através de dispensa 
de licitação, cabe ao Prefeito, atento as necessidades e peculiaridades do 
Município, bem como observados os requisitos legais, decidirem sobre a 
melhor forma para realização dos respectivos atos administrativos neces-
sários ao enfretamento da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.
            § 2º A fi scalização dos atos do Poder Executivo Municipal previstos 
no parágrafo anterior será realizada pelos órgãos de controle nos termos 
da legislação pertinente, observada a competência de cada órgão.
            Art. 5º Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade 
pública devem ser divulgados amplamente no correspondente Portal de 
Transparência, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e da 
Lei Federal nº 12.527/2011.
            Art. 6º Caberá ao Tribunal de Contas dos Municípios o controle e a 
fi scalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública, na forma da legislação pertinente, fi cando os órgãos da munici-
palidade responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos 
atos administrativos, das despesas efetuadas e de sua execução.
            Art. 7º Poderá a Câmara Municipal, no uso de suas competências, 
instituir Comissão de Vereadores para fazer o acompanhamento dos atos 
decorrentes do estado de calamidade pública.
Art. 8º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2020.
PALÁCIO CABANAGEM, PLENÁRIO NEWTON MIRANDA, MESA DIRETORA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM 06 DE MAIO DE 
2020.
DEPUTADO DR. DANIEL SANTOS
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará
DEPUTADO ERALDO PIMENTA
1º Secretário
DEPUTADO VICTOR DIAS
2º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 59, DE 06 DE MAIO DE 2020
Reconhece, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no 
Município de Brasil Novo em decorrência do Novo Coronavírus – COVID-19.
            A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e sua 
Mesa Diretora promulga o seguinte Decreto Legislativo:
            Art. 1º Fica reconhecido, para efeitos do art. 65 da Lei Complemen-
tar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública 
em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus – Covid-19, 
no Município de Brasil Novo.
            Art. 2º Fica suspensa a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos arts. 23 e 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, bem como dispensados o atingimento das metas fi scais 
e limitações de empenhos previsto no art. 9º da mesma Lei, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública.
            Art. 3º Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo proceder, me-
diante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos termos previstos 
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nos arts. 41, III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo correspon-
dente.
            Parágrafo único: O gestor municipal deve observar a previsão con-
tida no art. 206, § 3º da Constituição do Estado do Pará.
            Art. 4º O Reconhecimento da calamidade pública no âmbito mu-
nicipal não importa em autorização para a contratação de pessoal, a rea-
lização contratação de bens e/ou serviços através de dispensa de licitação 
ou qualquer outro ato de gestão municipal diferente das que constam nos 
artigos anteriores.
            § 1º Havendo necessidade de realizar atos como a contratação de 
pessoal e realização contratação de bens e/ou serviços através de dispensa 
de licitação, cabe ao Prefeito, atento as necessidades e peculiaridades do 
Município, bem como observados os requisitos legais, decidirem sobre a 
melhor forma para realização dos respectivos atos administrativos neces-
sários ao enfretamento da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.
            § 2º A fi scalização dos atos do Poder Executivo Municipal previstos 
no parágrafo anterior será realizada pelos órgãos de controle nos termos 
da legislação pertinente, observada a competência de cada órgão.
            Art. 5º Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade 
pública devem ser divulgados amplamente no correspondente Portal de 
Transparência, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e da 
Lei Federal nº 12.527/2011.
            Art. 6º Caberá ao Tribunal de Contas dos Municípios o controle e a 
fi scalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública, na forma da legislação pertinente, fi cando os órgãos da munici-
palidade responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos 
atos administrativos, das despesas efetuadas e de sua execução.
            Art. 7º Poderá a Câmara Municipal, no uso de suas competências, 
instituir Comissão de Vereadores para fazer o acompanhamento dos atos 
decorrentes do estado de calamidade pública.
Art. 8º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2020.
PALÁCIO CABANAGEM, PLENÁRIO NEWTON MIRANDA, MESA DIRETORA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM 06 DE MAIO DE 
2020.
DEPUTADO DR. DANIEL SANTOS
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará
DEPUTADO ERALDO PIMENTA
1º Secretário
DEPUTADO VICTOR DIAS
2º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 60, DE 06 DE MAIO DE 2020
Reconhece, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no 
Município de Santarém em decorrência do Novo Coronavírus – COVID-19.
            A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e sua 
Mesa Diretora promulga o seguinte Decreto Legislativo:
            Art. 1º Fica reconhecido, para efeitos do art. 65 da Lei Complemen-
tar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública 
em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus – Covid-19, 
no Município de Santarém.
            Art. 2º Fica suspensa a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos arts. 23 e 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, bem como dispensados o atingimento das metas fi scais 
e limitações de empenhos previsto no art. 9º da mesma Lei, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública.
            Art. 3º Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo proceder, me-
diante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos termos previstos 
nos arts. 41, III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo correspon-
dente.
            Parágrafo único: O gestor municipal deve observar a previsão con-
tida no art. 206, § 3º da Constituição do Estado do Pará.
            Art. 4º O Reconhecimento da calamidade pública no âmbito mu-
nicipal não importa em autorização para a contratação de pessoal, a rea-
lização contratação de bens e/ou serviços através de dispensa de licitação 
ou qualquer outro ato de gestão municipal diferente das que constam nos 
artigos anteriores.
            § 1º Havendo necessidade de realizar atos como a contratação de 
pessoal e realização contratação de bens e/ou serviços através de dispensa 
de licitação, cabe ao Prefeito, atento as necessidades e peculiaridades do 
Município, bem como observados os requisitos legais, decidirem sobre a 
melhor forma para realização dos respectivos atos administrativos neces-
sários ao enfretamento da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.
            § 2º A fi scalização dos atos do Poder Executivo Municipal previstos 
no parágrafo anterior será realizada pelos órgãos de controle nos termos 
da legislação pertinente, observada a competência de cada órgão.
            Art. 5º Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade 
pública devem ser divulgados amplamente no correspondente Portal de 
Transparência, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e da 
Lei Federal nº 12.527/2011.
            Art. 6º Caberá ao Tribunal de Contas dos Municípios o controle e a 
fi scalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública, na forma da legislação pertinente, fi cando os órgãos da munici-
palidade responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos 
atos administrativos, das despesas efetuadas e de sua execução.
            Art. 7º Poderá a Câmara Municipal, no uso de suas competências, 
instituir Comissão de Vereadores para fazer o acompanhamento dos atos 
decorrentes do estado de calamidade pública.
Art. 8º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2020.

PALÁCIO CABANAGEM, PLENÁRIO NEWTON MIRANDA, MESA DIRETORA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM 06 DE MAIO DE 
2020.
DEPUTADO DR. DANIEL SANTOS
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará
DEPUTADO ERALDO PIMENTA
1º Secretário
DEPUTADO VICTOR DIAS
2º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 61, DE 06 DE MAIO DE 2020
Reconhece, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no 
Município de Bujaru em decorrência do Novo Coronavírus – COVID-19.
            A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e sua 
Mesa Diretora promulga o seguinte Decreto Legislativo:
            Art. 1º Fica reconhecido, para efeitos do art. 65 da Lei Complemen-
tar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública 
em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus – Covid-19, 
no Município de Bujaru.
            Art. 2º Fica suspensa a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos arts. 23 e 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, bem como dispensados o atingimento das metas fi scais 
e limitações de empenhos previsto no art. 9º da mesma Lei, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública.
            Art. 3º Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo proceder, me-
diante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos termos previstos 
nos arts. 41, III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo correspon-
dente.
            Parágrafo único: O gestor municipal deve observar a previsão con-
tida no art. 206, § 3º da Constituição do Estado do Pará.
            Art. 4º O Reconhecimento da calamidade pública no âmbito mu-
nicipal não importa em autorização para a contratação de pessoal, a rea-
lização contratação de bens e/ou serviços através de dispensa de licitação 
ou qualquer outro ato de gestão municipal diferente das que constam nos 
artigos anteriores.
            § 1º Havendo necessidade de realizar atos como a contratação de 
pessoal e realização contratação de bens e/ou serviços através de dispensa 
de licitação, cabe ao Prefeito, atento as necessidades e peculiaridades do 
Município, bem como observados os requisitos legais, decidirem sobre a 
melhor forma para realização dos respectivos atos administrativos neces-
sários ao enfretamento da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.
            § 2º A fi scalização dos atos do Poder Executivo Municipal previstos 
no parágrafo anterior será realizada pelos órgãos de controle nos termos 
da legislação pertinente, observada a competência de cada órgão.
            Art. 5º Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade 
pública devem ser divulgados amplamente no correspondente Portal de 
Transparência, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e da 
Lei Federal nº 12.527/2011.
            Art. 6º Caberá ao Tribunal de Contas dos Municípios o controle e a 
fi scalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública, na forma da legislação pertinente, fi cando os órgãos da munici-
palidade responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos 
atos administrativos, das despesas efetuadas e de sua execução.
            Art. 7º Poderá a Câmara Municipal, no uso de suas competências, 
instituir Comissão de Vereadores para fazer o acompanhamento dos atos 
decorrentes do estado de calamidade pública.
Art. 8º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2020.
PALÁCIO CABANAGEM, PLENÁRIO NEWTON MIRANDA, MESA DIRETORA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM 06 DE MAIO DE 
2020.
DEPUTADO DR. DANIEL SANTOS
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará
DEPUTADO ERALDO PIMENTA
1º Secretário
DEPUTADO VICTOR DIAS
2º Secretário
DECRETO LEGISLATIVO Nº 62, DE 06 DE MAIO DE 2020
Reconhece, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Igarapé-Miri em decorrência do Novo Coronavírus – COVID-19.
            A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e sua 
Mesa Diretora promulga o seguinte Decreto Legislativo:
            Art. 1º Fica reconhecido, para efeitos do art. 65 da Lei Complemen-
tar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública 
em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus – Covid-19, 
no Município de Igarapé-Miri.
            Art. 2º Fica suspensa a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos arts. 23 e 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, bem como dispensados o atingimento das metas fi scais 
e limitações de empenhos previsto no art. 9º da mesma Lei, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública.
            Art. 3º Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo proceder, me-
diante decreto, à abertura de crédito extraordinário nos termos previstos 
nos arts. 41, III, e 44, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo correspon-
dente.
            Parágrafo único: O gestor municipal deve observar a previsão con-
tida no art. 206, § 3º da Constituição do Estado do Pará.
            Art. 4º O Reconhecimento da calamidade pública no âmbito mu-
nicipal não importa em autorização para a contratação de pessoal, a rea-
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