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Estado da Paraíba
Pre§eitura Municipal de Barra de §antana

Gabinete da Prefeita - GAPRE

DECRETO N" 4112021, de 16 de novembro de 2021

Prorroga, até ulterior deliberaÇão, os efeitos do Decreto

Municipal no. 30/2A21 e do Decreto Estadual no. 41.647,

de 29/09/2021, nas quesÍões silenfes no Decreto

Municipal, com medidas de enfretamento à pandemia de

COVID-19 e dá outras providências.

A Prefeita Constitucional do Município de Barra de Santana, Estado da

Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica

tt/unicipal- LOM e os dispositivos administrativos legais vigentes; e

CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Paraíba disciplinou alteraçÕes

nas medidas restritivas para municípios em bandeira amarela através do

Decreto Estadual no. 41 .647 , de 29 de setembro de 2421;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de medidas restritivas até

que a vacinação da população se aproxime da integralidade dos cidadãos, de

forma a garantir segurança sanitária dentro das fronteiras do município de

Barra de Santana;

CONSIDERANDO a Portaria no 188, de 03 de fevereiro de 2020, do tMinistério

da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional

(ESPIN) em decorrência da lnfecção 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;
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Art. 1o. Ficam prorrogados, até deliberação ulterior, os efeitos do Decreto

tt/unicipal no. 30 (de 03/09/2021) visando a manutenção das medidas de

enfretamento à pandemia de COVID-19.

AÉ. 20. Em todos os casos em que o for silente o Decreto lt4unicipal no. 30 (de

03/09/2021) fica determinado o seguimento do que regular o Decreto Estadual

n". 41.647, de 29 de setembro de 2021, ou in$trumento congênere que o

substitua ou suceda no arcabouço legal do Estado da Paraíba.

Art. 30. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função

do cenário epidemiológico do [t/unicípio, e as medidas adotadas nesse Decreto

serão reavaliadas juntamente com as novas avaliações do Plano Novo Normal

pela Secretaria de Estado da Saúde.

AÉ. 40. O município de Barra de Santana, preventivamente, em caso de

promulgação de medidas mais restritivas pelo Governo do Estado da Paraíba,

acata-as e as fará cumprir até deliberaçáo ulterior por Decreto próprio, que

regulamentem novas medidas que a gestão saúde pública entender

necessárias e urgentes na esfera municipal.

AÉ. 5o. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do [tlunicípio de Barra de Santana-PB, 16

de novembro de 2021.

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita Constitucional
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