

                                                                         Município de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

DECRETO  nº  265, DE 26  DE MARÇO  DE 2021.
Prorroga o prazo da Declaração de Emergência e Calamidade Pública no município de Cabaceiras, estabelecido no Decreto nº 242 / 2020, face à continuidade da Pandemia causada pelo Covid – 19.

O Prefeito Municipal de Cabaceiras, no  uso de suas atribuições legais e de acordo com Art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101 / 2000, o Art. I e IV da Lei Orgânica do Município e por fim o Decreto Municipal nº 242, de 1º / 10 / 2020, dispondo sobre a Declaração de Emergência e Saúde Pública no município de Cabaceiras e, considerando ainda:

A situação de emergência em saúde pública de importância internacional, declarada pela Lei Federal nº 13.979 / 2020, em razão da descoberta do vírus Covid – 19 e seu potencial poder de contágio;
A Portaria nº 188, de 3 / 2 / 2020, que declarou emergência em saúde pública de importância Nacional, em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus – Covid – 19;
A prorrogação da declaração do estado de calamidade pública na Paraíba, devido à grave crise de saúde pública decorrente da Pandemia do Coronavírus, formalizada por meio do Decreto Estadual nº 41.112, 19 / 3 / 2021; 
O novo Decreto Municipal nº 264 / 2021, que estabeleceu novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção e contágio pelo novo Coronavírus ( COVID – 19 ); e, 
Considerando que a mencionada crise vem impondo crescente aumento de gastos públicos, bem como acentuada queda na arrecadação de receitas próprias, bem como nos valores de repasses transferidos pela União Federal e Governo do Estado da Paraíba.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo da Declaração de Situação de Emergência e Calamidade Pública no município de Cabaceiras, que se expirará no próximo dia 30 de março, conforme consta no Decreto nº 242 / 2020,  em virtude dos efeitos causados pela Pandemia do Novo Coronavírus ( Covid – 19 ) e, suas repercussões negativas nas finanças públicas, bem como em diversos segmentos comerciais do Município.

         Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, a prorrogação do novo prazo se estenderá até o dia 19 de setembro do ano em curso.

         Art. 2º O Poder Executivo solicitará a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o reconhecimento do estado de Calamidade Pública, nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

       Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

                                 Cabaceiras, 26 de março de 2021; 185 anos de Emancipação Política.
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