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DECRETO MUNICIPAL Nº 89, DE 02 DE ABRIL DE 2020. 

 

Declara situação de Calamidade Pública no Município de 

Pedra Lavrada, 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 

e adota outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA - PB, 

no uso das atribuições legais, e: 

CONSIDERANDO que compete ao Estado a preservação do bem-estar da população, 

bem como das atividades socioeconômicas nas regiões atingidas por eventos adversos; 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, o 

Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço 

conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas 

ocorrências, bem a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de 

março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de 

doenças infecciosas geradas pelo vírus H1N1, bem como a existência de casos suspeitos 

de contaminação pela COVID-19, no Estado da Paraíba; 

CONSIDERANDO que, em março do corrente ano, as chuvas se intensificaram em 

todo o território estadual e teve-se a ocorrência de eventos adversos associados ao 

volume de corpos hídricos e à intensidade das precipitações pluviométricas; 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica declarada situação de calamidade em todo o território do Município de 

Pedra Lavrada, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19. 

Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de calamidade ora declarada, ficam 

estabelecidas as seguintes medidas: 
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I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em 

que será garantido o pagamento posterior de justa indenização, nos termos do art. 5º, 

inciso XXV, da Constituição Federal, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, e do art. 3º, inciso VII, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020; 

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços necessários 

ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

Art. 3º Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de suas respectivas 

competências, envidarão esforços para apoiar as ações de resposta à situação de 

calamidade a que se refere este Decreto. 

Art. 4º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto dar-

se-á em regime de urgência e prioridade, em todos os órgãos e entidades do Poder 

Executivo. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos 

enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o art. 1º. 

 

Gabinete do Prefeito, Município de Pedra Lavrada – PB, em 02 de abril de 2020. 

 

 

 

Jarbas de Melo Azevedo 
Prefeito  


