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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 

GABINETE DO PREFEITO 
 
DECRETO EXECUTIVO Nº 009/2020             EM 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, 

PARA OS FINS DO ART. 65 DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000, 

EM RAZÃO DA GRAVE CRISE DE SAÚDE 

PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), E SUAS 

REPERCUSSÕES NAS FINANÇAS PÚBLICAS DO 

MUNICÍPIO DE CAPIM, FECHAMENTO E 

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

                                  O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIM, no uso das 

atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município (LOM) e a Lei 

Municipal nº 55/2000 (Regime Jurídico Único); 

 

                             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 o Estado de Calamidade Pública 

decretado pelo Governo do Estado da Paraíba, por meio dos Decretos nº 40.134 e 

40.135, ambos  de 20 de março de 2020; 

 

                             CONSIDERANDO AINDA a declaração da condição de 

transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus 

(COVID-19), anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 

2020; 

                               CONSIDERANDO TAMBÉM 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 (COVID-19) definida pela 

Organização Mundial de Saúde; 

 

                              CONSIDERANDO a sua repercussão nas finanças públicas 

em âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao enviar a 

Mensagem nº 93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

 

 

 

                             

                           ASSIM COMO CONSIDERANDO que a referida crise impõe 

o aumento de gastos públicos e o estabelecimento das medidas de enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

aludida pandemia; 

 

                           E CONSIDERANDO POR FIM todos os esforços de 

reprogramação financeiros já empreendidos para ajustar as contas municipais, em 

virtude de se manter a prestação dos serviços públicos e de adotar medidas no 

âmbito municipal para o enfrentamento da grave situação de saúde pública; 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I – DO ESTADO DE CALAMIDADE 

 

Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública, para os fins 

exclusivos do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em 

razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus 

(COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado da Paraíba. 

 

           Art. 2º Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas 

excepcionais necessárias para combater à disseminação do Coronavírus (COVID-

19) em todo o território do Município de Capim, podendo para tanto, requisitar 

auxílio das autoridades de policiamento militar estadual para cumprimento de 

medidas que se fizerem necessárias, nos termos do Decreto Estadual nº 40.134 de 

20 de março de 2020; 

 

CAPÍTULO II – DAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS ADOTADAS 

 

Art. 3º Em caráter excepcional, em razão da necessidade de 

intensificar as medidas de restrição previstas no Decreto Municipal nº 008/2020, 

que decretou Situação de Emergência no Município de Capim, fica suspenso, 

pelo prazo de quinze dias, a partir da zero hora do dia 23 de março de 2020, 

passível de prorrogação, o funcionamento de: 

 

I – academias, ginásios e centros esportivos púbicos e privados; 

II – centros e galerias comerciais, bares, restaurantes, casas de festas, casas 

noturnas, boates e estabelecimentos similares; 

III – circos, parques de diversão e estabelecimentos congêneres, públicos e 

privados; 

IV – agências bancárias e casas lotéricas; 

V – lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio; 

 

§ 1º Não incorrem na vedação de que trata este artigo os órgãos de imprensa e 

meios de comunicação e telecomunicação em geral, os caixas eletrônicos 

bancários, os estabelecimentos médicos, odontológicos para serviços de 

emergência, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, 

psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, distribuidoras e 

revendedoras de água e gás, distribuidores de energia elétrica, serviços de 

telecomunicações, segurança privada, postos de combustíveis, funerárias,  
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padarias, clínicas veterinárias, lojas de produtos para animais, lavanderias e 

supermercados/congêneres; 
 

§ 2° No período de que trata o “caput” deste artigo, restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de entrega, 

inclusive por aplicativo; 

 

§ 3° Durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros estabelecimentos 

comerciais também poderão funcionar por meio de serviços de entrega, inclusive 

por aplicativo, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes 

nas suas dependências. 

 

§ 4º Farmácias poderão funcionar normalmente, desde que obedecendo aos 

cuidados já estabelecidos no decreto nº 008/2020. 

 

Art. 4º Fica determinada a suspensão de missas, cultos e quaisquer 

cerimônias religiosas, pelo prazo de quinze dias, a partir da zero hora do dia 23 

de março de 2020, passível de prorrogação, nas cidades que tenham casos de 

Coronavírus (COVID-19) confirmados e nas suas respectivas regiões 

metropolitanas. 

 

Art. 5º Fica suspenso, de forma excepcional, com o único objetivo de 

resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da 

propagação do coronavírus (CO-VID-19), o curso dos prazos processuais nos 

processos e expedientes administrativos perante a Administração Pública do 

Município de Capim, bem como o acesso e vista aos autos dos processos físicos. 

Parágrafo único. As Secretarias do Município e os demais órgãos integrantes da 

Administração Pública poderão expedir outros atos para regulamentar a aplicação 

do presente artigo, nos limites de suas atribuições, e após a manifestação da 

Procuradoria Geral do Município. 

 

Art. 6º Ficam autorizadas as requisições administrativas e usufruto, 

por tempo indeterminado, de unidades de saúde e leitos que venham a ser 

necessárias para enfrentamento ao surto do coronavírus COVID-19, assim como 

aquelas que envolvam a requisição de equipamentos, insumos, medicamentos e 

demais produtos de saúde que se façam necessárias. 

 

Art. 7º A indenização devida pelo Município de Capim, em 

decorrência desta requisição e outras que venham a ser determinadas no curso da 

emergência resultante da pandemia de coronavírus COVID-19, será quantificada 

e quitada de acordo com critérios a serem definidos pelo Prefeito Constitucional, 

após a manifestação da Secretaria de Saúde e da Procuradoria Geral do 

Município. 

 

Art. 8º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico do Município de Capim. 

 

Art. 9º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem do 

executivo municipal enviada à Câmara Municipal do Município de Capim, o 

reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65, da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

 

Art. 10º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Capim/PB, 23 de março de 2020. 

 
 

TIAGO ROBERTO LISBOA 
- Prefeito Constitucional - 
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