ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 73, DE 20 DE ABRI L DE 2020.
Dispõe sobre a ratificação de medidas
administrativas anteriores no município
de Cacimba de Dentro e da adoção de
NOVAS
MEDIDAS
TEMPORÁRIAS
destinadas
ao
enfrentamento
da
emergência
em
saúde
pública,
decorrente da pandemia do COVID-19,
regulamentando os termos da Lei
Federal nº. 13.979/2020, e dá outras
providências.
CONSI DER ANDO os estudos cient íf icos e avaliações mais
atualizadas sobre a disseminação e os ef eitos da pandem ia do COVID
19, por meio do resultado d e estudos divulgados em 26/03/2020, pelo o
Imperial College of London 1, que apr esentou os númer os previstos
para os desf echos da pandemia em todos os países, nos cenários sem
inter venção, com mitigação, e com supressão;
CONSI DER ANDO a análise das opini ões técnicas diversas
sobre o tema, que tem gerado grandes polêm icas a respeito dos ef eitos
das medidas administrativas adotadas;
CONSI DER ANDO a necessidade de se criar mecanismos
ef icazes para pr evenção e combate à disseminação da r ef erida doença
e que há alter nativas que permitem a prevenção e combate à
disseminação do vírus, de f orma a garantir um m ínimo equilíbrio
social e econômico ;
CONSI DER ANDO
que
as
medidas
radicais
que
determinaram a quase que completa suspensão das atividades
comerciais são tão graves quanto os ef eitos f isiológicos do COVID19
em cada indivíduo;
CONSI DER ANDO que o poder público tem a obr igação de
buscar medidas equilibr adas de proteção dos indivíduos, em todos os
aspectos, proteção social e econômica;
CONSI DER ANDO a possibilidade de conscient ização da
população para cooperação ampla na adoção das m edidas de
biossegurança a ser em praticadas por toda a sociedade;
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https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-GlobalImpact-26-03-2020.pdf
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CONSI DER ANDO o compromisso da sociedade em seguir
todas as medidas de segurança para prevenção e combat e à ref erida
doença, bem como a grande oportunidade de evolução na consciência
coletiva em relação às medidas de higiene colet iva e individual, algo
que até então não tinha muita import ância par a grande maior ia da
população brasileira;
DECRETA as nova s medidas de prevenção e combate ao
COVID 19, nos seguintes termos:
Art. 1º Ficam ratif icadas as medidas administrativas
adotadas por decretos ant erior es e f icam determinadas NOV AS
medidas temporári as a serem implementadas no âmbito do Município
de Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba, para enf rentamento da
emergência em saúde pública, decorrent e da pandem ia do COVID-19.
Art. 2º Fica proibido na f eira livre deste município, a
participação de f eirantes de outras cidades;
Art. 3º Fica proibida a aglom eração de pessoas no açude
Cacimba da Vár zea, bem como, em demais açudes desse município;
Art. 4º Fica permitido a utilização das academ ias de
ginástica e musculação por no máximo (seis) pessoas por hor ário;
Art. 5º A SECRETARI A DE EDUC AÇ ÃO deverá ma nter a
suspensão das aulas até dia 03 de mai o do corrente ano ou até que
seja atestada pela Organização Mundial de Saúde a plena segurança
das cr ianças contra o risco de contaminação da r ef erida doença, que
permita o retorno normal das at ividades escolares ;
Art. 6º Est e decreto entra em vigor na data sua publicação,
reproduzindo seus ef eitos enquanto per durar o estado de emergência
em saúde pública, decorrente da pandemia causado pelo COVID19;
Cacimba de Dentro ( PB), 20 de Abr il de 2020.

