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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Gabinete do Prefeito

                                                        
DECRETO  nº  202, DE 31  DE MARÇO DE  2020.

Dispõe sobre o cancelamento da realização do XXII FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAÍBA – FESTA DO BODE REI – 2020, que seria realizada durante o período de 4 a 7 de junho e, define outras providências correlatas.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos I e IV constante no art. 13 Lei Orgânica municipal e, considerando ainda:

A declaração do 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; 

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; 

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; 

A confirmação de casos de Coronavírus (Covid-19) em Estados circunvizinhos, como Pernambuco e Rio Grande do Norte, bem como no interior do Estado da Paraíba;

A expedição do Decreto Estadual nº 40.122 / 2020, concernente à proibição de liberação de apoio  estrutural   e de segurança para  promoções  de eventos diversos que contribuam para aglomerações de pessoas em massa;

A declaração da situação de emergência por meio do Decreto Municipal nº 193 / 2020, bem como de Calamidade Pública, por intermédio do Decreto Municipal nº 201 / 2020;
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O alto risco dos  Eventos  com aglomerações de pessoas em massa contribuírem para a  proliferação da Pandemia do Coronavirus;

A possível não liberação de apoios financeiros e / ou estruturais por parte de empresas privadas e bancos públicos; e,   

 A indisponibilidade  de ônibus por parte da Empresa Pontual, partindo de Campina Grande a Cabaceiras.

 DECRETA:

 Art. 1º Fica cancelada a XXII edição do FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAÍBA – FESTA DO BODE REI – 2020, que seria realizada durante o período de 4 a 7 de junho.

 Art. 2° Ficam igualmente cancelados, em decorrência dos mesmos motivos, os Festejos Juninos – 2020, bem como suspensos a realização de quaisquer outros eventos públicos ou privados, visando conseguir aglomeração de pessoas em massa, até o próximo dia 31 de julho, no município de Cabaceiras.

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.


                   Cabaceiras, 30  de março de 2020; 184 anos de Emancipação Política.


Publique-se  e  cumpra – se.



TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
              Prefeito Constitucional







