
 
Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
Gabinete da Prefeita 
CNPJ 09.070.400/0001-48 

 

 
  

 

 DECRETO Nº 07/2020 

Decreta situação de Emergência em Saúde no Município 
de Borborema, Estado da Paraíba em face da Pandemia 
do Coronavírus reconhecida pelo Organização Mundial de 
Saúde e em cumprimento as orientações e determinações 
das autoridades em Saúde a Nível Nacional e Estadual.  

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNCÍPIO DE BORBOREMA – PB, no uso das 
atribuições legais, 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), conforme decreto 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 que dispõe a Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 40.122 do Governo da Paraíba de 13 de 
Março de 2020; 

CONSIDERANDO que é de responsabilidade do Poder Público Municipal deliberar 
sobre as ações em âmbito Municipal em enfrentamento ao Covid-19, 

D E C R E T A:  

Art. 1º – Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no 
Município de Borborema, em razão de pandemia de doença infecciosa, viral respiratório 
(COVID-19), causada pelo agente novo Coronavírus, uma vez que é de responsabilidade do 
Poder Executivo Municipal deliberar sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito 
do Município de Borborema - PB, para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente da Covid-19. 

Art. 2º – Fica autorizada a adoção de todas as medidas administrativas 
necessárias à imediata resposta por parte do Poder Público Municipal à situação vigente, em 
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virtude da decretação da Situação de Emergência em Saúde nos termos deste Decreto e demais 
legislação aplicadas a espécie.  

Art. 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 
de saúde, como aquisição de produtos/materiais, equipamentos, medicamentos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus de que trata este Decreto, com base no que autoriza o art. 4º da Lei Federal n.º 
13.979/2020.  

Art. 4º – Ficam suspensos, pelo período de 30 (trinta) dias, podendo ser 
prorrogado a critério do Poder Público Municipal observando a evolução do CONVID-19, no 
âmbito do Município de Borborema - PB:  

I –  eventos de qualquer natureza com público superior a 100 (cem) pessoas. 

II – viagens de servidores municipais a serviço do Município de Borborema para deslocamento 
no território nacional ou no exterior, exceto por estrema necessidade autorizada pelo Poder 
Público Municipal.  

III – férias de servidores de áreas essenciais ao enfrentamento da pandemia;  

IV – aulas presenciais regulares da rede pública e particular, no âmbito do município de 
Borborema - PB a partir de 18 de março de 2020 até 18 de abril de 2020.  

Art. 5º – Recomenda a adoção das orientações e recomendações do Ministério 
da Saúde, da Organização Mundial de Saúde bem como do Governo do Estado da Paraíba, 
objetivando a proteção coletiva de saúde pública de importância nacional e internacional, 
decorrente do Coronavírus (COVID19). 

Art. 6º – Determina que o descumprimento do isolamento ou da quarentena nos 
termos das determinações da Portaria n° 356/2020 do Ministério da Saúde, sejam os órgãos 
públicos responsáveis comunicados, para as adoções cabíveis. 

Art. 7º – Fica determinado que a Secretaria Municipal de Saúde promova as 
ações emergenciais de conscientização da população, nos moldes das normatizações pelos 
órgãos de saúde pública federal e/ou estadual. 

Art. 8º – O horário de expediente dos servidores municipais poderão sofrer 
alterações de acordo com ato do Poder Público local, além de outras medidas que julgar 
necessária com ênfase de combater o avanço do Novo Coronavírus no âmbito Municipal. 
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Art. 9º – Fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável pela articulação de 
todas as ações que objetivem o cumprimento deste Decreto bem como as normas emanadas 
das autoridades em Saúde a nível Nacional e/ou Estadual, podendo solicitar colaboração dos 
demais órgãos municipais, sendo elegíveis os diretamente vinculados ao cumprimento deste 
artigo: 

I – Secretaria Municipal de Transportes; 

II – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

III – Secretaria Municipal de Educação; 

IV – Secretaria Municipal de Administração. 

§1º – Cabe ao Chefe do Poder Executivo ou a Secretária Municipal de Saúde convocar os 
titulares dos órgãos acima para reuniões para construir ações que busquem a melhor forma de 
enfrentamento ao Coronavírus. 

§2º – As reuniões ocorreram sempre que se achar conveniente. 

Art. 10 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser 
alterado de acordo com a evolução da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), considerando as 
determinações das autoridades em Saúde a nível Nacional e Estadual. 

 

Dado e passado no Gabinete da Prefeita. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Borborema – PB, 17 de março de 2020. 

 

 

Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso 

Prefeita Constitucional  


