DECRETO Nº 46/2021 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS
MEDIDAS

TEMPORÁRIAS

EMERGENCIAIS

DE

PREVENÇÃO

E
DE

CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAÍBA,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e:

CONSIDERANDO 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), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;

CONSIDERANDO 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; Considerando o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de
março de 2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao
contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública 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;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 140/2020, o qual dispôs sobre a
situação de emergência e calamidade em detrimento da pandemia da COVID-19 no
Município de Caaporã;

CONSIDERANDO que já foram detectadas nos casos notificados no Estado,
“cepas” do vírus com maior poder de contágio e propagação, o que reforça ainda mais a

necessidade de toda população utilizar máscaras, manter o distanciamento social e
higienizar as mãos;

CONSIDERANDO os intensos esforços do Município de Caaporã e de toda
Paraíba no combate à pandemia da COVID-19 e a importante progressão da cobertura
vacinal, que permitirá que esta nova união de esforços representada pelas medidas de
proteção sanitária presentes neste decreto poderá configurar-se como fundamentais para
o alcance de dias melhores, possibilitando algumas flexibilizações para que se atenuem
os efeitos da pandemia na economia,

D E C R E T A:

Art. 1º A partir do dia 15 de setembro de 2021 as escolas e demais instituições
de ensino da rede pública localizadas no Município de Caaporã/PB poderão funcionar
através do sistema híbrido com percentual máximo de 50% dos seus alunos, de forma
gradual iniciando com a Educação Infantil/ Ensino Fundamental I/ Ensino Fundamental
II, conforme disposições da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Decreto
Estadual nº 41.010, de 07 de fevereiro de 2021.

Art. 2º Nos demais termos, fica prorrogada a vigência do Decreto 043 de 02
de setembro de 2021 até o dia 30 de setembro de 2021.

Art. 3º Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função
do cenário epidemiológico do Estado.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação
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