


                                                                               Município de Cabaceiras
Prefeitura Municipal de Cabaceiras
                                                                                  Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 287,  DE 30 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), em consonância com o Decreto nº 41.431 de 15 / 7 / 2021, emitido pelo Governo do Estado da Paraíba.

O Prefeito Municipal de Cabaceiras, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a orientação do Governo do Estado da Paraíba ao combate e a prevenção do Coronavírus, conforme Decreto nº 41.431, de 15 / 7 / 2021, defendida pela Organização Mundial de Saúde, dispondo sobre a adoção de recomendações e de medidas de suspensões temporárias e emergenciais na Administração Pública Municipal, bem como no setor privado e, considerando ainda:

O Parecer nº 02, de 22 / 7 / 2021, em anexo, expedido pelo Conselho Municipal de Educação em anexo, dispondo sobre a aprovação do protocolo sanitário apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, concernente ao retorno às aulas, em formato híbrido ( presencial e “ on line “ ); e

A expedição do Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica Municipal, em anexo.

DECRETA:

  Art. 1º Fica determinada a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus ( COVID-19 ), em consonância com o Decreto nº 41.431 de 30 de julho de 2021, emitido pelo Governo do Estado da Paraíba.

 Art. 2º Fica autorizado o retorno às aulas na Rede Municipal de Ensino, em formato híbrido, com cumprimento integral das normas constantes no protocolo sanitário apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com o Decreto nº 41.431 de 30 de julho de 2021, emitido pelo Governo do Estado da Paraíba.
 
 Parágrafo único. O retorno às aulas na rede municipal de ensino, no formato híbrido, deverá obedecer à programação abaixo elencada:

 I –  Zona Rural: a partir do próximo dia 3 de agosto ( terça – feira ); e,
 II – Zona Urbana: a partir do próximo dia 10 de agosto ( segunda – feira ).






  

Art. 3º O descumprimento de quaisquer normas estabelecidas neste Decreto ensejará nas penalidades previstas nos arts. 268 e 330 do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro).

  Art. 4º Fica determinado reuniões periódicas para o acompanhamento do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus para monitoramento do cenário epidemiológico.

  Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se o Decreto nº 280, de 18 de junho de 2021.

  Art. 6º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do Estado e município.


Publique-se  e cumpra - se. 

                                                                                Cabaceiras-PB, 30 de julho de 2021.



                          
                                            TIAGO  MARCONE  CASTRO DA  ROCHA
                                                              Prefeito Constitucional









