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Gabinete do Prefeito

DECRETO  nº  261, DE  10  DE MARÇO  DE  2021.

Dispõe sobre prorrogação, em caráter excepcional,  do prazo de carência para início do pagamento das parcelas relativas à linha de crédito “ Empreender Emergencial “, constante no Edital nº 02 /  2020, integrante do Programa Empreender Cabaceiras.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais previstas no Inciso VIII do Artigo 13 e Inciso VII do Artigo 64 integrantes da Lei Orgânica municipal e, 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;

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; 

A renovação da Declaração de Emergência e Calamidade Pública no município de Cabaceiras, decorrente da Pandemia causada pelo Coronavírus ( Covid – 19 ), formalizada por meio do Decreto nº 242 / 2020; e,

A expedição do Decreto Estadual nº 41.086, de 9 / 3 / 2021, que estabelece medidas para conter a disseminação do Coronavírus; e,

A continuidade da crise financeira que vem atingindo os  microempreendedores individuais, especialmente os prestadores de serviços de transporte escolar, que encontram-se impedidos de exercer suas profissões, há mais de 12 meses, em virtude da continuidade da suspensão das aulas presenciais da rede pública de ensino, formalizada por meio do Decreto nº 237, de 1º  de setembro de 2020.

  D E C R E T A:
  
   Art.1º Fica, em caráter excepcional, prorrogado por mais 180 dias, o prazo de carência para início do pagamento das parcelas relativas à  linha de crédito denominada “ Empreender Emergencial “, constante no Edital nº 02 /  2020, integrante do Programa Empreender Cabaceiras, em virtude do agravamento da crise sanitária no Brasil, decorrente da Pandemia causada pelo Coronavírus, culminando consequentemente com a continuidade da paralização das aulas presenciais da rede municipal de ensino.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

                                                                            Cabaceiras, 10 de março de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique - se  e  cumpra – se.


TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
               Prefeito Constitucional




