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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Gabinete do Prefeito


DECRETO nº 193 /2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação de Emergência no Município de Cabaceiras-PB ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde e define dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a orientação do Decreto nº 40.122 de 13 / 3 / 2020, do Governo do Estado da Paraíba que Declara situação de Emergência em Saúde Pública e de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde  e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde e na Instrução Normativa nº 001 do Ministério da Integração Nacional, de 24 / 8 / 2012, que dispõem sobre procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, e:

Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19;

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 teor da Nota Técnica Conjunta n° 002/2020 da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, da Secretaria Municipal de Saúde João Pessoa, do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba e do Ministério Público do Estado da Paraíba; 

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta efetivo para esta condição de saúde de ampla repercussão populacional, no âmbito do Brasil, do Estado da Paraíba e do nosso município; e,

Considerando a confirmação de casos de Coronavírus humano (Covid-19) em Estados circunvizinhos, como Pernambuco e Rio Grande do Norte.






DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de situação atípica caracterizada como Situação de Emergência, em razão da epidemia por Coronavírus (Covid-19) no Brasil, com potenciais repercussões para o Estado da Paraíba e em nosso município por um período de 30 (trinta) dias.

Art. 2º A Situação de Emergência de que trata este Decreto autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à imediata resposta por parte do Poder Público à situação vigente.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde de Cabaceiras coordenará a atuação específica para o combate da Situação de Emergência.

Art. 4º Para fins de gestão e acompanhamento da referida Situação de Emergência Municipal, fica instituído o Comitê de Gestão de Crise, com a seguinte composição: 
I – Gabinete do Prefeito Municipal;
II – Secretaria Municipal de Saúde; 
III - Secretaria Municipal de Planejamento;
IV - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos;
V – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
VI – Secretaria Municipal e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente;
VII – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; e,
VIII - Departamento de Mídia e Comunicação.

Parágrafo único. A coordenação do Comitê de Gestão de Crise ficará a cargo do Gabinete do Prefeito Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Pactuar com a Secretaria de Estado da Saúde, estratégias para garantir os insumos, a coleta de material biológico, os medicamentos e a capacitação das equipes técnicas dos serviços hospitalares; e,

Art. 6º Compete ao Comitê de Gestão de Crise adotar as medidas necessárias para monitorar e se contrapor à disseminação da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se e cumpra-se. 
                                                                                         Cabaceiras-PB, 17 de março de 2020.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA - Prefeito Constitucional



DECRETO nº 194 /2020, DE 17 de março de 2020.

Declara a suspensão de Serviços Públicos Municipais em consonância da situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Cabaceiras, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a orientação do Governo do Estado da Paraíba ao combate e a prevenção do Coronavírus defendida pela Organização Mundial de Saúde, dispõe sobre a adoção de recomendações e medidas temporárias e emergenciais na Administração Pública Municipal, bem como no setor privado.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica suspenso por 30 (trinta dias):

I - As aulas e atividades escolares de toda Rede Pública Municipal de Ensino, para o período de 19/03/2020 até 18/04/2020;
II - Atendimento presencial ao público externo nas Academias de Saúde;

III - Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos;

IV - Transportes Universitários e para pacientes em consultas eletivas, Viagens para trabalho em outra cidade da Paraíba;

V - Atividades Desportivas Municipais e Intermunicipais;

VI - Atendimento ao Centro de Especialidades Odontológicas – C|EO ao Grupo Vulnerável (Doenças Crônicas e Idosos);

VII - Eventos de Massa;
VIII – As atividades promovidas pelo Governo do Município que envolvam a aglomeração de pessoas;
IX - Viagens de servidores Públicos Municipais para fora do estado, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública. Situações excepcionais apenas com autorização expressa do Prefeito Municipal;
X - Suspensão de férias dos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, exceto casos excepcionais autorizados pelo Secretário Municipal da Saúde;

Artigo 2 º - Fica recomendado por 30 (trinta dias) que:

I – A Secretaria Municipal de Saúde deve ampliar o prazo de prescrições de medicamentos de uso contínuo reduzindo assim a necessidade de deslocamento até as Unidades de Saúde da Família e Farmácia Popular;
II - A Secretaria Municipal de Saúde deve recomendar às Unidades de Saúde da Família não realizarem atividades de grupos com o intuito de reduzir a circulação de pessoas;
III – Oriente as Academias de Musculação Privadas a seguirem as orientações das Academias Municipais de Saúde;
IV - Estimulem a vacinação anti-influenza de forma domiciliar para os idosos a partir do dia 23/03/2020;
V – Reduza as visitas hospitalares para o mínimo possível. Além da restrição de visitas de pessoas com quadros gripais às enfermarias e leitos;
VI - Os gestores de contratos de prestação de serviços deverão notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública;
VII - Locais com grande circulação de pessoas ampliem a frequência de limpeza e desinfecção de pisos, corrimão, maçanetas e banheiros fazendo uso de produtos químicos com potencial para desinfecção, hipoclorito de sódio à 1% e álcool 70%. Além disso, disponibilizem dispensadores de álcool em gel para população;
VIII - Servidores municipais ao comprovar o retorno de locais com transmissão comunitária e/ou sustentável devem permanecer em casa pelo período de 14 (catorze) dias;
IX - Quarentena de viajantes de outros Estados com testagem para sintomáticos;

Artigo 3 º - Fica determinado que as Repartições Públicas Municipais manterão seu expediente normal.

Artigo 4 º - Fica determinado reuniões periódicas para o acompanhamento do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus para monitoramento do cenário epidemiológico.


Artigo 5º - A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com sua equipe dará apoio aos munícipes.

Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de 19 de março de 2020. 
 
Artigo 7º - Publique-se, divulgue-se e cumpra-se. 
 

 Cabaceiras-PB, 17 de março de 2020.

Tiago Marcone Castro da Rocha
Prefeito Constitucional de Cabaceiras





