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DECRETO MUNICIPAL No 465/2020, de 18 de Maio de 2020. 

  

RATIFICA O DECRETO MUNICIPAL Nº 

463/2020 DE 16/04/2020, 

PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA ATÉ 

15/06/2020 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, Paraíba, no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e demais disposições aplicáveis à 

espécie, e ainda, 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público Municipal, no âmbito de suas 

competências, a adoção de medidas prevenção, controle, contenção de riscos, 

danos e agravos à Saúde Pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 

Município;  

 

CONSIDERANDO as determinações para enfrentamento da Situação de 

Emergência em Saúde Pública declarada pelo Município de Curral de Cima, através do 

Decreto nº 460 de 23 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO que o avanço do contágio causado pelo novo coronavirus no 

País, está atingindo diversos municípios paraibanos, inclusive com confirmação em 

nosso município; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica ratificado e prorrogado os efeitos do Decreto Municipal nº 463/2020, 

que trata de adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio nos setores públicos e privados do município até o dia 14/06/2020. 
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Art. 2º - Fica suspensa as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino até o dia 

14/06/2020, devendo a Secretaria Municipal de Educação, seguir, no que couber, as 

orientações e diretrizes do Ministério da Educação, no tocante aos efeitos da 

pandemia causados pelo novo coronavirus e a covid-19 e com reflexo direto no 

desenvolvimento e no aprendizado dos alunos atingidos por esta suspenção. 

 

Art. 3º - Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CURRAL DE CIMA, ESTADO DA 

PARAÍBA, EM 18 DE MAIO DE 2020. 

 

 
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO 

Prefeito 


