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DECRETO MUNICIPAL Nº 123, DE 03 DE MAIO DE 2021. 
 

 

DISPÕE ACERCA DAS NOVAS 

MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) E ADOTA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, 
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com a 
legislação federal, estadual e municipal,  

 

CONSIDERANDO as determinações do Decreto Estadual nº 

41.219 de 30 de abril de 2021, 
 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional, decretado pelo Ministério da Saúde por 

meio de Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020,  

 

CONSIDERANDO a 24ª AVALIAÇÃO do Plano Novo Normal 
paraíba, realizada pelo Governo Estadual em 03/05/2021, que 

determinou bandeira AMARELA para o município de Cacimba de 

Dentro, com nível de mobilidade reduzida; 

 

CONSIDERANDO que compete ao município legislar sobre 
os assuntos que afetam o seu funcionamento local, conforme 

estabelece a Constituição do Estado de Paraíba, concomitante aos 
incisos II, V, VII e VIII do Art. 30 da Carta Magna e decisão do 

Supremo Tribunal Federal;  

 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de tutelar o 
interesse público no sentido de resguardar a saúde da população;  
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   CONSIDERANDO a possibilidade de conscientização da 

população para cooperação ampla na adoção das medidas de 

biossegurança a serem praticadas por toda a sociedade;  

   CONSIDERANDO o compromisso da sociedade em seguir 
todas as medidas de segurança para prevenção e combate à 

referida doença, bem como a grande oportunidade de evolução 
na consciência coletiva em relação às medidas de higiene coletiva 

e individual, algo que até então não tinha muita importância para 

grande maioria da população brasileira;  

 

    DECRETA as novas medidas de prevenção e 

combate ao COVID 19, nos seguintes termos:  

  
 

 Art. 1º Ficam prorrogadas todas as medidas 
estabelecidas nos Decreto Nº 119, de 05 de abril de 2021 e 

Decreto nº 122 de 19 de abril de 2021, até ulterior deliberação, 
quando se editará novo decreto com medidas necessárias para 

prevenção e combate ao contágio pela COVID-19, se necessário. 
  

 Art. 2º Novas medidas poderão ser adotadas, a 
qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do 

município. 
 

   Art. 3º Este decreto entra em vigor na data sua 
publicação, revogando-se as disposições contrárias; 

 

      

  Cacimba de Dentro (PB), 03 de maio de 2021. 

 

 

  


