
ESTADO DA PAR,AíBA

PRETEITURA MUNICIPAT DE MOGEIRO

GABINETE DO PREFEITO

Dispõe sobre o odoção de novos medidas tempoÍátios e

emergenciois de prevençõo de contágio pelo Novo
Co ro n oví r u s ( COV I D- 19 ).

CONSIDERANDO a disposição do art. 37, Caput da Constituição Federal da

República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 196, da Constituição Federal, a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao âcesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica

sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial
de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual np 40.122, de 13 de março de 2020, que

decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação
de Emergência em Saúde Pública de lnteresse Nacional pelo Ministério da Saúde e a

declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida
pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas

últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas m restritivas, com aa

finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos ios pa ra ibanos;

Avenida Presidente João Pessoa,47, Centro, Mogeiro-PB,
CEP: 58375-000.Te1 (83) 32661033.
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Decreto ns 0049, de 01 de Setembro de 2021.

ANTONIO JOSÉ FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE MOGEIRO, NO USO dE SUAS

atribu ições lega is e,

CONSIDERANDO que a transm issibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente
em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambíentes abertos
aglomerados;
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CONSIDERANDO que já foram detectadas nos casos notificados no Estado,
"cepas" do vírus com maior poder de contágio e propagação, o que reforça ainda mais
a necessidade de toda população utilizar máscaras, manter o distanciamento social e

h igienizar as mãos;

CONSIDERANDO que na vigésima nona avâliação do Plâno Novo Normal o

Município se encontra na bandeira amarela;

DECRETA:

Art. le Fica prorrogada a vigência do Decreto 0042, de 30 de julho de 2021, até o dia 15

de Setembro de 2021.

Art,29. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do

cenário epidemiológico do Município e as medidas adotadas nesse decreto serão

reavaliadas juntamente com a avaliação do Plano Novo Normal.

Art. 13. Este Decre
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to entra em vigor na data de s a publicação.
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Avenida Presidente João Pessoa,47, Centro, Mogeiro-PB,

CEP: 58375-000.Te1 (83) 32661033.

@

o Municípi

Pref
An

ínoffi19

,i

CONSIDERANDO Memorando ne:0046, de 01 de Setembro de 2021, oriundo da

Secretaria Municipal de Saúde,


