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DECRETO MUNICIPAL N° 15/2021  

 BORBOREMA, EM 07 DE ABRIL DE 2021 

 
DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICO NO MUNÍCIPIO DE BORBOREMA 
E RATIFICA OS TERMOS DO DECRETO 
MUNICIPAL N° 14 DE ABRIL DE 2021, QUE 
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, 
ESTADO DA PARÁIBA EM FACE DA PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS RECONHECIDA 
PELAORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E EM 
CUMPRIMENTO AS ORIENTAÇÕES E 
DETERMINAÇÕES DAS AUTORIDADES EM SAÚDE 
A NÍVEL NACIONAL E ESTADUAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, art. 84, VI e Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 196, da CR/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; 

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 classifi car 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 fi zerem necessárias para, em regime de cooperação, combater situações 

emergenciais;  

CONSIDERANDO 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 

ocorrência de casos de coronavírus; 
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CONSIDERANDO as informações disponibilizadas nas reuniões técnicas realizadas pelo 

Ministério da Saúde e reproduzidas pela mídia; 

 

CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas é uma das principais causas de proliferação do 

vírus Sars-Cov-2, que é de fácil contágio (capacidade de 2,7), cujo período de incubação pode 

variar de 05 à 14 dias, sendo mais facilmente transmitido nos primeiros dias de contágio (3 a 5 dias 

do início dos sintomas) segundo dados da SBI/AMB; 

 

CONSIDERANDO a precária realidade do sistema de saúde nacional para o tratamento de pessoas 

já infectadas e, que a prevenção é a melhor forma de combate à pandemia, tendo estudos 

científicos e experiência internacional em países com situação mais avançada da epidemia, 

demostrando a eficácia das medidas de afastamento social precoce para restringir a disseminação 

do coronavírus (Sars-Cov-2) e a necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar 

aglomerações no âmbito local; 

 

CONSIDERANDO que em 19 de março de 2021 o ESTADO DA PARAÍBA publicou o DECRETO 

41.112 de 19 de março de 2021 declarando ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em todo 

território estadual, pra fins art. 65 da LRF, com mensagem enviada à Assembleia Legislativa, para 

os devidos fins legais; 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica declarado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no MUNICÍPIO DE BORBOREMA 

para fins de aplicação do art. 65 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), em razão 

da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-02), cujos 

efeitos se estenderão até o término dos efeitos do Decreto Estadual n.º 41.112/2021, podendo ser 

prorrogados ou revogados, a rigor do interesse público. 

 

Art. 2º Este Decreto tem a finalidade de promover ações de prevenção, preparação, mitigação, 

resposta e recuperação frente à pandemia do novo coronavírus causador da doença denominada 

COVID-19.  

 

Art. 3º O Estado de Calamidade Pública, autoriza a adoção de todas as medidas administrativas 

necessárias à imediata resposta por parte do Poder Público à situação vigente:  
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I - nos casos de efetiva demonstração de urgência, as aquisições de bens e serviços podem ser 

feitas com dispensa de procedimentos licitatórios, autorizando a assunção de despesas com 

flexibilidade às normas de empenho orçamentário;  

II - a requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de 

propriedade particular, desde que sejam estrita e efetivamente necessárias a minorar o grave e 

iminente perigo público, observadas as demais formalidades legais 

 

Art. 4º. Ficam mantidas as demais medidas de enfrentamento a COVID-19 adotadas pelo Decreto 

Estadual nº 41.142 de 02 de abril de 2021; e pelo Decreto Municipal n° 14 de 5 de abril de 2021. 

 

Art. 5º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 

acordo com a situação epidemiológica do município. 

 

Art. 5º. O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem oficial enviada à Assembleia 

Legislativa do Estado da Paraíba, o reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins 

do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em 

contrário. 

 

Leia-se, Divulgue-se e Cumpra-se. 

 

 

 

 

 

 

GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO 

Prefeita Constitucional 
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