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DECRETO MUNICIPAL No 470/2020         Em,  07 de Agosto de 2020. 

PRORROGA O DECRETO MUNICIPAL Nº 

462/2020 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, pode rever seus atos de acordo coma suas conveniências e necessidades, sem 

causar prejuízos ao erário;  

 

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 Governo do Estado editou Decreto nº 40.304 de 12/06/2020 (Plano 

Novo Normal da Paraíba), com normas e orientações para municípios do Estado; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica REVOGADO o DECRETO MUNICIPAL Nº 462/2020 de 31/03/2020, que trata 

da suspenção dos contratos temporários da Secretaria de Educação do Município, em razão 

da necessidade de mão-de-obra qualificada, para atender o desenvolvimento das 

atividades escolares remotas no âmbito do Município de Curral de Cima-PB. 

 

Art. 2º - Para tomar a decisão que trata o artigo anterior, a municipalidade levou em 

consideração que as atividades remotas estão sobrecarregando os professores efetivos e 

demais membros das unidades escolares, os quais passaram a cumular as suas funções 

originais com as que eram realizadas pelos contratados temporariamente, o que em tese, a 

longo prazo poderia causar prejuízos a saúde dos profissionais, bem como, ao aprendizado 

dos alunos. 

 

Art. 3º - Os contratos serão retomados e deverão correr pelos mesmos critérios 

contratados no início do ano letivo. 
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Art. 4º - 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 07 

DE AGOSTO DE 2020. 

 

 
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO 

Prefeito 


