PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
CNPJ: 08.924.003/0001-23
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO N° 012 DE 02 DE JUNHO DE 2021
“Declara Situação de Emergência em
Carrapateira/PB ante ao contexto de
decretação de Emergência em Saúde Pública
de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde
e do Governo do Estado da Paraíba a
declaração da condição de pandemia de
infecção humana pelo Coronavírus deﬁnida
pela Organização Mundial de Saúde”.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei Organica Municipal, com fundamento no art. 8°, VI, da
Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, no Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto
de 2010 e na Instrução Normativa nº 02 do Ministério da Integração Nacional, de 20 de
dezembro de 2016, e
CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de importância
internacional declarada pela Lei (Federal) nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em razão
da descoberta do vírus COVID-19 (coronavírus);
CONSIDERANDO a rápida taxa de avanço do contágio, tanto internacional
como nacionalmente, levando a OMS a classificar a doença como pandemia em 11 de março
de 2020;
CONSIDERANDO que compete ao Estado a preservação do bem estar da
população e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por eventos adversos, bem
como a adoção imediata das medidas que se fizerem necessárias para, em regime de
cooperação, combater situações emergenciais;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério
da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, bem como a Portaria nº 356, de 11
de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na lei
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual 40.652 de 19 de outubro de 2020, a
necessidade de adoção de ações articuladas por parte do Poder Executivo Federal, Estadual
e Municipal para superar e mitigar os danos e prejuízos provocados pela
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada a existência de situação atípica caracterizada como
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Situação de Emergência, em razão da epidemia por Coronavírus (Covid-19) no Brasil, com
potenciais repercussões para o município de Carrapateira/PB um período de 90 (noventa)
dias, renováveis por igual período.
Art. 2º A Situação de Emergência de que trata este Decreto autoriza a adoção
de todas as medidas administrativas necessárias à imediata resposta por parte do Poder
Público à situação vigente.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde de Carrapateira coordenará a atuação
especíﬁca dos órgãos municipais competentes para o combate da Situação de Emergência.
Parágrafo único. Para implementação das ações urgentes a serem adotadas, ﬁca
a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a editar os atos normativos complementares
necessários à execução do presente Decreto.
Art. 4º Para ﬁns de gestão e acompanhamento da referida Situação de
Emergência Estadual, ﬁca instituído o Comitê de Gestão de Crise, com a seguinte
composição:
I– Gabinete da Prefeita;
II– Secretaria Municipal da Saúde;
III-Procuradoria Municipal;
IV -Secretaria de Finanças;
V - Secretaria Municipal de Ação Social;
VI -Secretaria Municipal de Educação
VII-Secretaria Municipal de Administração;
Parágrafo único. A coordenação do Comitê de Gestão de Crise ﬁcará a cargo do
Gabinete da Prefeita e da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 5º Compete ao Comitê de Gestão de Crise adotar as medidas necessárias
para monitorar e se contrapor à disseminação da Covid-19, doença causada pelo novo
Coronavírus.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita do município de Carrapateira- PB, em 02 de junho de 2021.

MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA
Prefeita Constitucional
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