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DECRETO Nº 11/2021 
 

Dispõe a adoção de novas medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de contágio pelo novo 

coronavírus(COVID-19), e dá outras 

providências. 

 

 
JOSÉ HELDER TRAJANO DE QUEIROZ, Prefeito do Município de São João do Cariri, 

no uso de suas atribuições legais,  

 

 

          Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância nacional 

(ESPIN), decretado pelo ministério da saúde por meio da portaria n° 188, de 03 de janeiro de 

2020, em virtude da disseminação global da infecção humana pelo (Covid-19), nos termos do 

decreto federal n° 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 n° 40.122, de 13 de março de 2020, que 

decretou situação de emergência no estado da paraíba ante ao contexto de decretação de 

emergência a saúde pública de interesse nacional pelo Ministério da saúde e a declaração de 

pandemia de infecção humana pelo coronavírus definida pela OMS; 

 

          Considerando que a transmissão da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes 

fechados com mais de 10 pessoas, ou mesmo em ambientes abertos com aglomeração; 

Considerando que os últimos dados divulgados demonstram que a paraíba está entrando em 

um cenário que projeta o declínio gradativo de pressão no sistema de saúde nas próximas 

semanas, permitindo retomar algumas atividades com rígidas observância dos protocolos 

emanados pela secretaria de estado da Saúde que enfatizam o uso continuo de máscaras, 

constante higienização das mãos e o distanciamento social, com a finalidade de conter a 

expansão do número de casos em diversos municípios paraibano,  

 

          Considerando o agravamento do cenário epidemiológico apresentados 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 os últimos dados divulgados na 25ª avaliação do plano normal, 

demonstram que a paraíba está em um cenário de deterioração rápida das condições 

epidemiológicas, o que mais uma vez sobrecarrega o sistema de saúde paraibano, que mesmo 

diante da elevada disponibilidade de leitos disponíveis em seu plano de contingência, com 

mais de 1.230 leitos ativos, termina pressionado por elevado número de internações em um só 

dia, em função do súbito e expressivo aumento da transmissibilidade do novo corona vírus na 

paraíba, 
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DECRETA: 

 

 

 

Art 1° - Que seguirá na integra o decreto nº 41.269 de 18 de MAIO de 2021, do governo do 

estado da Paraíba, no período de 20 de maio a 02 de junho de 2021; 

 

Art 2º - Que ficam suspensa, no período de 20 de maio a 02 de junho as atividades 

presenciais nos órgãos municipais e entidades vinculadas ao poder executivo municipal, 

ficando os servidores na incumbência  de prestar serviços internos ou home office; 

 

§ 1º a disposto desse artigo não se aplica a secretaria de saúde, secretaria de infraestrutura, 

serviços de limpeza e manutenção urbana; 

 
§ 2º o disposto no caput não se aplica àquelas atividades que não podem ser executadas de 

forma remota (home office). Cuja definição fica a cargo dos secretários(as) e gestores dos 

órgãos municipais;  

 

 

 

Gabinete do Prefeito Constitucional de São João do Cariri – PB, em 19 de maio de 2021. 

 

 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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