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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Gabinete do Prefeito


DECRETO  nº  197, DE 25  DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre a proibição de suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica, água e internet no município de Cabaceiras, por período que menciona, face á declaração de Situação de Emergência Municipal, em razão do risco de disseminação da infecção humana pelo Coronavírus ( Covid – 19 ),  expedida por meio dos Decretos nº 193 e 195, em consonância com a Declaração Estadual e Nacional da condição de Pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização  Mundial de Saúde.


O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 13, I, IV da Lei Orgânica municipal,  considerando ainda:

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;

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;

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; e,

A crise financeira iminente que atingirá os trabalhadores, microempreendedores individuais, autônomos e pequenos e  médios empresários deste Município, os quais, conforme cada caso, encontram-se impedidos de exercer suas profissões, abrir seus estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, em virtude da expedição dos Decretos Municipais nº 193 e 195 / 2020. 

DECRETA:

 Art. 1º Ficam as empresas concessionárias de serviços públicos concernentes ao fornecimento de energia elétrica, água e serviços de internet em atuação neste Município, PROÍBIDAS de realizar o corte, suspensão ou a interrupção parcial ou total destes serviços, durante o período em que vigorar o Decreto Municipal de Situação de Emergência decorrente da Pandemia Covid – 19. 

Art. 2º Tal proibição tem por finalidade  contribuir para o não agravamento da crise financeira que atingirá os trabalhadores, microempreendedores individuais, autônomos e pequenos e  médios empresários deste Município, os quais, conforme cada caso, encontram-se impedidos de exercer suas profissões, abrir seus estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, em virtude da expedição dos Decretos Municipais nº 193 e 195 / 2020, os quais dispõem sobre ações de prevenção e / ou combate à proliferação da Pandemia causada pelo Coronavírus ( Covid – 19 ).


 Art. 3° A desobediência da proibição constante no artigo 1º desta Lei, por parte das concessionárias de serviços pertinentes, acarretará com sanções administrativas previstas no Capítulo VII, artigos 55 a 60 constantes na Lei nº 8.078/ 1990, que dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor e a suspensão temporária  do Alvará Municipal de instalação, Localização e Funcionamento.

Art. 4° Este Decreto entra  em vigor a partir da sua publicação.

                                                                  Cabaceiras, 25  de março  de 2020; 184 anos de Emancipação Política.
Publique-se  e  cumpra – se. 


                
TIAGO  MARCONE  CASTRO DA  ROCHA  
                                                                    Prefeito Constitucional







