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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

DECRETO N. 09/2021          

                                      

Dispõe sobre a adoção de novas 

medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de 

contágio pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19). 

 

 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 

DE BANANEIRAS – ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, observado o artigo 67, inciso I, “n”, 

da Lei Orgânica do Município e, 

 

 CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal 

Federal decidiu na ADI 6341 e na ADPF 672, que existem 

limites para o município, prevalecendo entre divergências 

de Decretos, as nomas mais restritivas. 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público do 

Estado da Paraíba emitiu, por meio de sua representante 

legal em exercício na 2ª Promotoria de Justiça de 

Bananeiras a recomendação nº 15/2º/21 PJ orientando no 

sentido do cumprimento do Decreto Estadual nº 

41120/2021. 

 

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), 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 crescimento abrupto e 

sustentado da demanda por leitos de internação hospitalar 

para COVID-19, expresso pela manutenção da ocupação 

hospitalar média dos leitos de terapia intensiva de adultos na 

Paraíba acima de 85% durante o mês de março e a intensa 

elevação do número de internações diárias variando de 24 

internações em média ao dia no mês de janeiro, para 36 

internações em média ao dia em fevereiro, até 81 

internações em média ao dia no mês de março, sendo que 

nos dias 21, 22 e 23/03/2021 houve respectivamente 97, 98 

e 103 internações ao dia, condições de demanda 

potencialmente ameaçadoras da integridade das 

capacidades de resposta do sistema de saúde paraibano em 

seus serviços públicos e privados; 

 

CONSIDERANDO que mesmo diante da robusta 

ativação de leitos no Plano de Contingência para COVID-19 

em todo estado, de 359 leitos de UTI e 533 leitos de 

enfermaria no início de março para 512 leitos de UTI e 622 

leitos de enfermaria até 24/03/2021, constituindo um elevado 

número de leitos ativos - 1.134 – e que não tem sido possível 

suprir a demanda superlativamente elevada por internações 

ante A SITUAÇÃO de rápida deterioração do cenário 

epidemiológico marcado pelo crescimento de número de 

casos e de óbitos; 

 

CONSIDERANDO a lamentável aceleração do 

crescimento do número de óbitos pela COVID-19 na Paraíba, 

demonstrada pela redução dos intervalos de tempo 

necessários para a ocorrência de mil novos óbitos, que entre 
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3.000 e 4.000 óbitos acumulados foi de cerca de 100 dias, e 

entre 4.000 e 5.000 óbitos acumulados foi de apenas 50 dias, 

com projeções atuais demonstrando que a Paraíba pode 

alcançar 6.000 óbitos em intervalo de tempo ainda menor; 

 

CONSIDERANDO a crescente demanda por 

consumo de oxigênio medicinal, em função do expressivo 

aumento das internações hospitalares em razão da 

disseminação descontrolada da COVID-19, que já ameaça 

as capacidades de produção e distribuição deste insumo 

crucial para preservação da vida, mesmo diante das medidas 

de incremento da produção e distribuição autorizadas pela 

ANVISA em todo país, além da especial condição do Estado 

da Paraíba que não dispõe de plantas industriais produtoras 

de oxigênio em seus limites territoriais dependendo da 

produção e distribuição a partir de estados vizinhos, cujas 

plantas industriais já sinalizam estar em capacidade 

produtiva máxima para o referido insumo; 

 

CONSIDERANDO a escassa disponibilidade 

nacional e o intenso e contínuo crescimento de consumo dos 

medicamentos dedicados aos procedimentos de suporte 

ventilatório como sedativos, bloqueadores neuromusculares 

e drogas vasoativas, condição de extremo risco à segurança 

e efetividade dos cuidados necessários aos pacientes 

moderados e graves acometidos pela COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o tempo excessivamente grande 

de sustentação de elevados níveis de resposta hospitalar e 

das demais ações em saúde para pandemia manifesto pela 

inegável exaustão dos profissionais expostos a extenuantes 

jornadas de trabalho e intenso sofrimento humano, bem 

como os seis chamamentos públicos para formação dos 

quadros de pessoal dedicados aos esforços de mitigação da 

pandemia, com mais de 2.600 profissionais contratados até 

então, em toda Paraíba, além das atuais e reiteradas 

dificuldades encontradas para provimento das escalas 

profissionais dos centros de referência para COVID-19 em 

todo estado;  

 

 CONSIDERANDO que a transmissibilidade da 

COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados 

com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes 

abertos aglomerados;  

 

 CONSIDERANDO o agravamento do cenário 

epidemiológico apresentado nos últimos dias e a urgente 

necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a 

finalidade de conter a expansão do número de casos em 

diversos municípios paraibanos, inclusive em Bananeiras; 

 

 CONSIDERANDO que na décima nona avaliação 

do Plano Novo Normal, o Município de Bananeiras foi 

classificado na bandeira Laranja; 

 

 CONSIDERANDO o agravamento do cenário 

epidemiológico apresentado nos últimos dias e a urgente 

necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a 

finalidade de conter a expansão do número de casos em 

diversos municípios paraibanos; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de preservação 

do interesse público; 

 

  

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica instituído, em totalidade, o Decreto 

Estadual nº 41120/2021 em toda territorialidade do município 

de Bananeiras. 

 

Art. 2º - Não haverá suspensão de prazos dos 

processos licitatórios dessa municipalidade, durante a 

validade da Medida Provisória Estadual nº 295 que dispõe 

sobre a antecipação de feriados no Estado da Paraíba. 
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Art. 3º - Não haverá interrupção dos serviços de 

saúde dessa municipalidade durante a validade da Medida 

Provisória Estadual nº 295. 

 

Art. 4º - Não haverá interrupção dos serviços de 

infraestrutura do município, bem como de limpeza urbana 

durante a validade da Medida Provisória Estadual nº 295. 

 

Art. 5º - Ressalvados os Artigos anteriores, todos os 

demais setores da Prefeitura Municipal de Bananeiras 

cumprirão a Medida Provisória Estadual nº 295. 

 

 Art. 6º - A AGEVISA e os órgãos de vigilância 

sanitária municipais, as forças policiais estaduais, a guarda 

municipal, os PROCONS estadual e municipais ficarão 

responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas 

estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará à 

aplicação de multa. 

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

  GABINETE DO PREFEITO, 29 de março de 2021. 

 

 

Matheus de Melo Bezerra Cavalcanti 
Prefeito Constitucional do Município de Bananeiras/PB 
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