

                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
                                                                             Gabinete do Prefeito

DECRETO  nº  248, DE 1º  DE DEZEMBRO DE  2020.

Dispõe sobre o cancelamento da realização do Evento denominado  Reveillon das Famílias 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 declaração da situação de emergência por meio do Decreto Municipal nº 233 / 2020 e alterações posteriores; e,					
O alto risco dos  Eventos  com aglomerações de pessoas em massa contribuírem para a  proliferação da Pandemia do Coronavirus.
 DECRETA:

 Art. 1º Fica cancelado o Evento denominado “ Reveillon das Famílias “, que seria realizada no próximo dia 31 de dezembro ( quinta – feira ).

 Art. 2° Fica vedado, até posterior liberação, a realização de quaisquer outros eventos em espaços públicos, que contribuam para a aglomeração de pessoas em massa, em decorrência dos mesmos motivos.

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

               Cabaceiras, 1º  de dezembro de 2020; 185 anos de Emancipação Política.

Publique-se  e  cumpra – se.



TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
              Prefeito Constitucional


