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DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2020 
              
 

Dispõe sobre a adoção de novas medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio pelo novo coronavírus (COVID 19). 
 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE, 
PARAIBA, usando de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal, aprovou, e ela promulga o seguinte: 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública 
decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 

03 de janeiro de 2020, em face da disseminação global da Infecção 
Humana pelo Coronavírus (Covid-19); 

  CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei nº 
13.979/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento do 

Novo Coronavírus (COVID-19), já classificado como PANDEMIA pela 
Organização Mundial de Saúde, representando risco potencial de 

atingir a população mundial simultaneamente, inclusive nos locais 
onde ainda não há confirmação de transmissão interna; 

CONSIDERANDO as determinações do Decreto Estadual nº 
40.122, de 13 de março de 2020; do Decreto nº 40.188, de 17 de 

abril de 2020; do Decreto nº 40.217, de 02 de maio de 2020, e do 
Decreto nº 40.242, de 16 de maio de 2020, inerentes a 

obrigatoriedade dos órgãos e entidades públicas de evitar a 

propagação do Novo Coronavírus (COVID-19); 
  CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública reconhecido 

pela Assembleia Legislativa que vive o Município de Diamante-PB, em 
razão da PANDEMIA do COVID-19. 

 CONSIDERANDO o crescente aumento da quantidade de casos 
diagnosticados em todo território nacional e também no âmbito do 

Estado da Paraíba. 
 CONSIDERANDO o interessa público envolvido. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam mantidas todas as medidas/determinações 

contidas no Decreto Legislativo nº 003/2020, de 04 de maio de 2020, 
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até o dia 31 de maio de 2020, em combate ao Novo Coronavírus 
(COVID-19). 

Art. 2º As medidas previstas neste Decreto Legislativo serão 
revistas sempre que necessário, caso haja regressão ou evolução da 

situação de Saúde Pública. 
Art. 3º Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência da 

Câmara Municipal de Diamante-PB. 
Art. 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Câmara Municipal de Diamante-PB, em 18 de maio de 2020. 

 
 

____________________________________________________ 
Vereador/Presidente  

 
 

____________________________________________________ 
1º Secretário  

 
 

____________________________________________________ 
2º Secretário 

 


