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DECRETO Nº 10, de 04 de maio de 2020 
 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS 

COMPLEMENTARES AO DECRETO Nº 08/2020 

PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO-PB, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,  

 

CONSIDERANDO a última disposição legal da lavra do Exmo. Governador do Estado 

da Paraíba, consubstanciada no Decreto Estadual nº 40.217, de 02 de maio de 2020, que 

altera o prazo de validade das restrições emergenciais impostas para o combate ao COVID-

19;  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1233, de 29 de abril de 2020, expedida pela Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Social do Ministério do Desenvolvimento Regional, que 

reconhece por procedimento sumário, o Estado de Calamidade Pública em todo o território do 

Estado da Paraíba, em decorrência de Doenças Infecciosas Virais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de providências no sentido de evitar a 

disseminação da COVID-19, com a manutenção do isolamento social;  

 

CONSIDERANDO que compete ao município legislar sobre os assuntos que afetam o 

seu funcionamento local, conforme estabelece a Constituição do Estado de Paraíba, 

concomitante aos incisos II, V, VII e VIII do Art. 30 da Carta Magna;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de tutelar o interesse público no sentido de 

resguardar a saúde da população;  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Diante da necessidade de conservação das medidas de restrição previstas 

nos Decretos Municipais nºs 03/2020, 04/2020, 06/2020 e 08/2020 além de Decreto Municipal 

de Calamidade Pública n° 07/2020, aprovado através de Decreto Legislativo n° 258, de 15 de 

abril de 2020, expedido pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que reconheceu o 

Estado de Calamidade Pública no Município de Damião, ficam mantidas as suspensões das 

atividades relacionadas nos Decretos Municipais mencionados. 

 

Parágrafo Único – a feira livre poderá acontecer apenas com comerciantes residentes 

no município de Damião seguindo as regras de higienização e distanciamento determinadas 

para os estabelecimentos autorizados.  
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Art. 2º - Ficam mantidos na íntegra todos os artigos que integram o Decreto nº 08/2020.  

Art. 3° - Fica mantida a suspensão do calendário das escolas da rede municipal de 

ensino, como também fica proibida a retomada das aulas presenciais nas instituições privadas 

de ensino, localizadas neste município.  

Art. 4º - O uso de máscaras será obrigatório à todos os servidores e população em 

geral que estejam nas repartições e órgãos da administração municipal.  

 

Art. 5º - Torna-se obrigatório a exigência de máscaras para os funcionários e clientes 

no interior do comércio que esteja autorizado seu funcionamento. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até o dia 18 

de maio de 2020.  

 

Publique-se. 

Damião-PB, 04 de maio de 2020 

 
 

 
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito  
 
 
 


