
 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO Nº 016, DE 31 DE MARÇO DE 2021. 

 

PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO 

MUNICIPAL Nº 006/2021, DE 29 DE JANEIRO DE 

2021, QUE DECRETOU ESTADO DE 

CALAMIDADE NO MUNICÍPIO DE ALAGOA 

NOVA, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE 

PANDEMIA DA COVID-19. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, § 8º, inciso II, 

da Constituição do Estado e demais atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Alagoa Nova; 

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 fevereiro de 2020, em virtude da disseminação global da 

Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Federal nº 

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 Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, 

que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba, ante ao contexto de 

decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da 

Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo 

Coronavírus, definida pela Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.652, de 19 de outubro de 

2020, que decreta Estado de Calamidade Pública em todo o Estado da Paraíba, 
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decorrente de desastre natural classificado como grupo/biológico/epidemia e tipo 

doenças infecciosas virais (COVID-19) – COBRADE 1.5.1.1.0.; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 006/21, de 29 de janeiro de 2021, que 

declarou estado de calamidade pública no município de Alagoa Nova – PB, em razão 

da pandemia de doença infecciosa viral respiratório (COVID-19), causada pelo agente 

novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 41.053, de 23 de fevereiro de 

2021, que dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a prorrogação da decretação de situação de 

calamidade pública no Estado da Paraíba, pelo Decreto nº 41.112/2021, de 19 de 

março de 2021; 

CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico apresentado 

nas últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a 

finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios 

paraibanos; 

CONSIDERANDO que a situação necessita do emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, com o intuito de minimizar os efeitos da pandemia em questão, a fim de 

proteger de forma adequada a saúde e a vida da população no Município de Alagoa 

Nova – PB; 

CONSIDERANDO o Art. 30, I, da Constituição Federal, o Art. 11, I, da 

Constituição Estadual da Paraíba, bem como a Lei Orgânica do Município de Alagoa 

Nova – PB, segundo os quais o Município é competente para legislar sobre assuntos 

de interesse local; 

 

DECRETA: 
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Art. 1º. Fica prorrogado, no Município de Alagoa Nova – Paraíba, o ESTADO 

DE CALAMIDADE PÚBLICA instituído pelo Decreto nº 006/2021, de 29 de janeiro de 

2021, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, seguindo as diretrizes estabelecidas 

pelo Governo do Estado da Paraíba, no Decreto nº 41.112/2021, de 19 de março de 

2021; 

 

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

preparação, mitigação, resposta e recuperação frente à pandemia do novo coronavírus 

do 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:  

 

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. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Alagoa Nova, 31 de março de 2021. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito do Município de Alagoa Nova - PB 


