
 

 

Comunicação interna  

Condado, 03 de março de 2022. 

                                                                                     

Resposta ao memorando CSCI N° 028/2022.  

 

Prezada,  

Sirvo- me   do presente expediente para encaminhar toda 

documentação solicitada por meio do memorando de n° 028/2022 – CSCI.  

Tabela 01.  

Leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais e 
extraordinários) abertos no exercício.  

Lei 1.102 de 09 de setembro de 2021.  Dispõe sobre a autorização para abertura de 
crédito adicional especial e da outras 
providencias 

Lei 1.111 de 16 de dezembro de 2021. Dispõe sobre a autorização para abertura  de 
credito adicional especial e dá outras 
providencias  

Decreto 01 de 04 de janeiro de 2021 Suplementação  

Decreto 02 de 04 de janeiro de 2021  Superávit  

Decreto 03 de 04 de janeiro de 2021  Credito especial  

Decreto 05 de 01 de fevereiro de 2021  Suplementação  

Decreto 06 de 01 de fevereiro de 2021 Superávit  

Decreto 07 de 01 de fevereiro de 2021 Credito especial  

Decreto 014 de 04 de março de 2021  Suplementação  

Decreto 015 de 04 de março de 2021  Superávit  

Decreto 016 de 04 de março de 2021 Credito especial  

Decreto 019 de 05 de abril de 2021  Suplementação  

Decreto 020 de 05 de abril de 2021  Superávit  

Decreto 021 de 05 de abril de 2021  Credito especial  

Decreto 027 de 03 de maio de 2021 Suplementação  

Decreto 028 de 03 de maio de 2021  Superávit  

Decreto 029 de 03 de maio de 2021  Credito especial  

Decreto 035 de 01 de junho de 2021  Suplementação  

Decreto 036 de 01 de junho de 2021  Superávit  

Decreto 037 de 01 de junho de 2021   Credito especial  

Decreto 042 de 01 de julho de 2021 Suplementação  

Decreto 043 de 01 de julho de 2021 Superávit  

Decreto 044 de 01 de julho de 2021   Credito especial  

Decreto 046 de 02 de agosto de 2021  Suplementação  

Decreto 047 de 02 de agosto de 2021  Superávit  

Decreto 048 de 02 de agosto de 2021 Credito especial  

Decreto 055 de 01 de setembro de 2021 Suplementação  

Decreto 056 de 01 de setembro de 2021 Superávit  
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Decreto 057 de 01 de setembro de 2021  Credito especial  

Decreto 065 de 01 de outubro de 2021  Suplementação  

Decreto 066 de 01 de outubro de 2021 Superávit  

Decreto 067 de 01 de outubro de 2021  Credito especial  

Decreto 073 de 03 de novembro de 2021  Suplementação  

Decreto 074 de 03 de novembro de 2021 Credito especial  

Decreto 075 de 03 de novembro de 2021 Superávit  

Decreto 079 de 01 de dezembro de 2021 Suplementação  

Decreto 080 de 01 de dezembro de 2021 Superávit  

Decreto 081 de 01 de dezembro de 2021  Credito especial  

Decreto 086 de 14 de dezembro de 2021  Suplementação  

Decreto 088 de 23 de dezembro de 2021  Suplementação VAAT 

  

 

Tabela 02.  

 

Leis e decretos municipais relativos à situação de emergência em saúde pública de 
importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 
vigentes no exercício de 2021.   
 

 
Decreto 08 de 01 de fevereiro de 2021  

Suspende a concessão da gratificação 
estabelecida na lei municipal de n° 1.085 de 
26 de maio de 2020, na forma do respectivo 
art. 7° e dá outras providencias.  

 
 
 
 
Decreto 012 de 02 de março de 2021  

Estabelece  regras restritivas adicionais o 
município de condado, relativas ás medidas 
temporárias para enfrentamento da 
emergência de saúde publica de importância 
internacional decorrente do novo 
coronavirus, em consonância com o decreto 
n° 50.308, de 23 de fevereiro de 2021 e 
decreto n° 50.346, de 1° de março de 2021 
ambos do estado de Pernambuco.   

 
 
Decreto 023 de 08 de abril de 2021  

Estabelece o horário de funcionamento de 
atividades sociais, econômicas e religiosas no 
âmbito do município de condado, em razão 
das medidas de isolamento social necessárias 
ao combate a COVID- 19 e dá outras 
providencias.  

 
 
Decreto 041 de 28 de junho de 2021 

Mantém a declaração situação anormal, 
caracterizada como estado de calamidade 
publica no âmbito do muncipio de condado, 
em virtude da emergência de saúde publica 
de importância internacional decorrente do 
coronavirus.  

 
 
Decreto 062 de 16 de setembro de 2021  

Prorroga o prazo, mantendo a declaração 
situação de anormal, caracterizada como 
estado de calamidade pública, no âmbito do  
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município de condado, em virtude da 
emergência de saúde de importância 
internacional decorrente do coronavirus  

 
Decreto 069 de 04 de outubro de 2021  

Dispõe sobre a revogação de medidas 
impostas pelo decreto municipal n° 010, de 
16 de março de 2020 e da outras 
providencias.  

 
 
Decreto 089 de 27 de setembro de 2021  

Mantem a declaração de situação anormal, 
caracterizada como estado de calamidade 
pública, no âmbito do município de Condado, 
em virtude da emergência de saúde publica 
de importância internacional decorrente do 
coronavirus.  
 

 
 
Lei 1.096 de 119 de março de 2021 

Ratifica o protocolo de intenções firmado 
entre municípios brasileiros, com a finalidade 
de adquirir vacinas para combate à pandemia 
do coronavirus, medicamentos, insumos e 
equipamentos na área da saúde.  

 

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar 

votos de estima e consideração. 

 

                     Jose Fernando F. do N. Junior.  

      Superintendente municipal de assuntos jurídicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Exma. Sra. Linthia Lima da Silva 
Coordenadora do sistema de controle interno.  
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