
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2020 

DISPÕE SOBRE O RETONO PRESENCIAL DAS 

ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE DUAS ESTRADAS-PB, EM RAZÃO DA PANDEMIA 

DO COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

GILVAN GARCIA DE CARVALHO FILHO, Presidente da Câmara Municipal 

de Vereadores de Duas Estradas, Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pelo Regimento Interno, e; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Paraíba, através do 

DECRETO 40.304/2020, de 12.06.2020, adotou o plano Novo Normal Paraíba, com 

medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo 

Coronavírus) no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como sobre 

recomendações aos municípios e ao setor privado estadual. 

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 a consistente ampliação das capacidades de resposta do 

Sistema de Saúde paraibano, com a oferta de mais de mil leitos para os cuidados 

demandados pela COVID-19, em todo Estado da Paraíba; 

CONSIDERANDO a adequada resiliência do Plano de Contingência para a 

COVID- 19, traduzida pela não ocorrência de indisponibilidade de leitos durante os 

momentos de maiores pressões sobre o Sistema de Saúde da Paraíba; 



 
 

 

 

CONSIDERANDO o fortalecimento das capacidades diagnósticas 

para a COVID-19 na forma de ampla aquisição e realização de testes nas 

modalidades RT-PCR e testes rápidos; 

CONSIDERANDO a estabilidade do Estado da Paraíba no surgimento 

de novos casos e os avanços das medidas para desaceleração paulatina da 

disseminação da COVID-19 constatada pela tendência de formação de platô de 

casos acumulados por data de início dos sintomas, além de manutenção da 

menor taxa de letalidade da Região Nordeste; 

CONSIDERANDO que o Município de Duas Estradas vem 

apresentando bons resultados no que tange ao não surgimento de casos 

confirmados de contaminação pelo COVID-19 até o momento, se mostrando 

eficiente em todas as medidas de prevenção e contingenciamento. 

DECRETA: 

Art. 1º A Câmara Municipal de Duas Estradas retornará com suas 

atividades presenciais a partir do dia 31 de agosto de 2020. 

Art. 2º Ficam estabelecidas as medidas excepcionais, de caráter 

temporário, para o retorno das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Duas 

Estradas-PB. 

§1º As reuniões do plenário da Câmara Municipal de Duas Estradas 

retornarão a ocorrer às sextas feiras, iniciando-se às 19h, com a participação do 

público, mediante agendamento prévio na Secretaria da Câmara, no período de 

08h às 12h, respeitando o limite máximo de 08 pessoas por sessão, e adotando 

as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde pública. 

I -  Usar máscara para cobrir nariz e boca enquanto frequentar o 

ambiente interno da Câmara; 

II- Evitar tocar nas mucosas de olhos, nariz e boca, e sempre 

higienizar as mãos com álcool em gel que estarão disponíveis no plenário e nas 

dependências da Câmara; 

III - Manter o distanciamento nos assentos e fileiras onde serão 

marcados para segurança de todos; 



 
 

 

IV- Evitar aglomerações dentro e fora dos espaços da Câmara, bem 

como antes, durante e após as reuniões ordinárias; 

§2º Não serão permitidas as participações nas reuniões de munícipes 

com idade superior a 60 (sessenta anos) ou que estejam classificados no grupo 

de risco pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

§3º O agendamento poderá ser feito pelo e-mail: 

camara@cmduasestradas.pb.gov.br 

Art. 3º Em caso de relevância e urgência poderão ser realizadas 

reuniões extraordinárias mediante convocação e conforme previsão regimental. 

Art. 4º  As medidas adotadas neste decreto poderão ser revogadas 

diante ao aumento da taxa de transmissibilidade com impacto na rede de 

atenção à saúde municipal. 

Art.  5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação; 

Publique-se. 

Registre-se. 

Cumpra-se. 

 

Paço da Câmara Municipal de Duas Estradas, em 31 de agosto de 2020. 

. 

GILVAN GARCIA DE CARVALHO FILHO 

Presidente 
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