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DECRETO Nº 06, de 04 de abril de 2020 
 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS 
COMPLEMENTARES AO DECRETO Nº 04/2020 
PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
 O Prefeito Constitucional do Município De Damião, Estado Da Paraíba, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e  
 
 CONSIDERANDO a última disposição legal da lavra do Exmo. Governador do 
Estado da Paraíba, consubstanciada no Decreto nº 40.141, de 26 de março de 2020, que 
altera o prazo de validade das restrições emergenciais impostas para o combate ao COVID-
19;  
 
 CONSIDERANDO a necessidade de regulação de funcionamento de atividades 
essenciais nos moldes expostos no mencionado Decreto, e ao mesmo tempo, evitar a 
disseminação da COVID-19; 
 
 DECRETA:  
 
 Art. 1º - Ficam prorrogadas até a data de 19/04/2020 as suspensões determinadas 
através do Decreto Municipal nº 04/2020. 
  
 Paragrafo único: A feira livre permanece suspensa nos dias 05, 12, 19 e 26 de abril 
de 2020.  
 
 Art. 2º - Não incorrem na vedação mencionada as seguintes atividades essenciais:  
 
 I – Casas lotéricas e correspondentes bancários;  
 II – Oficinas mecânicas, exclusivamente para serviços de manutenção e conserto em 
veículos;  
 III - Lojas de peças e borracharias;  
 IV – Serviços funerários;  
 V – Distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;  
 VI – Fornecimento de água e gás;  
 VII – Restaurantes e lanchonetes para entrega em domicílio (delivery), inclusive por 
aplicativos, ou para coleta pelos próprios clientes (take away). 
 VIII – Material de Construção 
 
 Art. 3º - Em função do cenário da pandemia do coronavirus poderão ser adotadas 
outras medidas, permanecendo válidas as disposições contidas nos Decretos nºs 03/2020 e 
04/2020.  
 
 Art. 4º - Fica dispensada a realização de procedimento licitatório para aquisição de 
bens, serviços e insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional, decorrente do coronavirus, de que trata este decreto, 
nos termos do Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020.  
 
 Parágrafo Único – Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos do 

Tesouro Municipal, a realização de procedimentos necessários para a aquisição de 
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insumos, bem como, a elaboração de critérios para sua distribuição, para todos os órgãos 
que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Damião, visando cumprir 
as medidas constantes neste decreto.  
 
 Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
   
 Gabinete do Prefeito Constitucional. 
 Damião-PB, em 04 de abril de 2020. 
 Registre-se e Publique-se. 
 

 

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 
Prefeito  


