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ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO Nº 006/2020 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da 
Administração Pública, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção 
de contágio pelo COVID-19 (Novo 
Coronavírus), bem como sobre 
recomendações ao setor privado 
municipal. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e; 

 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional decretado pelo Ministério da Saúde-MS, em razão da 
disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19); 

 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão 
pandêmica da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização 
Mundial de Saúde-OMS, em 11 de março de 2020; 

 
CONSIDERANDO a necessidade URGENTE de se estabelecer um 

plano de ação efetivo para a situação no âmbito deste município; 

 

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 40.122, do Governo da 
Paraíba, de13 de Março de 2020; 
 

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 005/2020, de 18 de Março de 
2020; 
 

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 40.135 do Governo da Paraíba 
de 20 de Março de 2020. 
 
 

        D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Em caráter excepcional, em razão da necessidade de 
intensificar as medidas de restrição previstas no Decreto Estadual nº 40.122, que 
decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba, no Decreto municipal 
005/2020 e no Decreto Estadual nº 40.135, de 20 de março de 2020, fica 
suspenso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, passível de prorrogação, o 
funcionamento de: 

 

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

II - restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos similares; 

III - casas de jogos de sinucas, jogos do bicho e similares: 

IV -  parques de diversão e estabelecimentos congêneres, públicos e privados; 

V - lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio; 

 

§ 1º - Não incorrem na vedação de que trata este artigo os  estabelecimentos 
farmacêuticos, distribuidoras e revendedoras de água e gás, posto de 
combustíveis, padarias, supermercados/congêneres, casa lotérica e PAs 
bancários, desde que adotem em seus atendimentos, as recomendações 
protocolares estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

§ 2º - No período de que trata o “caput”, deste artigo, restaurantes, lanchonetes 
e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de 
entrega. 

§ 3º - Durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros 
estabelecimentos comerciais também poderão funcionar por meio de serviços 
de entrega, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes 
nas suas dependências. 

 

Art. 2º - Fica determinada a suspensão de missas, cultos e quaisquer 
cerimônias religiosas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, passível de prorrogação. 

 

Art. 3º - Ficam suspensas, pelo prazo de 30 (trinta dias), passível de 
prorrogação, as atividades da feira livre no município de Riachão-PB. 

 

Art. 4º - Fica determinado aos servidores públicos municipais, que 

estejam afastados das suas atividades laborais, por determinação do Decreto 
Municipal 005/2020 e por consequência da pandemia do Coronavirus, que  
forem vistos em bares, festas, aglomerações e em constante circulação em 
vias públicas, poderão ser submetidos a procedimentos disciplinar 
administrativos, podendo culminar na suspensão dos seus vencimentos.  

 

Art. 5º - Em caso de desobediência a essas determinações, poderá o 
Poder Público Municipal, requer apoio do aparato policial estadual, visando o 
cumprimento dos ordenamentos ora aplicado à população deste município. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos enquanto permanecer o estado de emergência em 
saúde causado pelo Covid-19 – Corona Virus. 

 
 
                      Prefeitura Municipal de Riachão-PB, 23 de março de 2020. 

 

 
 

FÁBIO MOURA DE MOURA 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 007/2020 

 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da 
Administração Pública, de medidas 
temporárias e emergenciais no setor de 

licitação em razão da situação de 
emergência ocasionada pela pandemia 
do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e; 

 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional decretado pelo Ministério da Saúde-MS, em razão da 
disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19); 

 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão 
pandêmica da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização 
Mundial de Saúde-OMS, em 11 de março de 2020; 

 
CONSIDERANDO a necessidade URGENTE de se estabelecer um 

plano de ação efetivo para a situação no âmbito deste município; 
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CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 40.122, do Governo da 
Paraíba, de13 de Março de 2020; 
 

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 005/2020, de 18 de Março de 
2020; 
 

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 40.135 do Governo da Paraíba 
de 20 de Março de 2020. 
 

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 006/2020, de 23 de Março de 
2020; 

 

 

                D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica vedada a abertura de novos procedimentos licitatórios, 
bem como suspensas por prazo indeterminado as licitações em andamento, 
exceto aquelas que tenham como objeto ações/materiais destinados à 
prevenção e ao combate ao CORONA VÍRUS, que se realizarão através de 
dispensa de licitação, tendo em vista a situação de emergência decretada, 
conforme determina o art.24, IV, da Lei 8666/93. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos enquanto permanecer o estado de emergência em 
saúde causado pelo Covid-19 – Corona Virus. 

 
                      Prefeitura Municipal de Riachão-PB, 23 de março de 2020. 

 

 
 
 

FÁBIO MOURA DE MOURA 
Prefeito Municipal 

 

 
 

ATOS LICITATÓRIOS 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMUNICADO 
O Prefeito do Município de Riachão/PB, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a quem possa interessar que os Editais dos Pregões 14, 15, 16 e 17/2020, 
que tinha como objetivo Aquisição Gêneros Alimentícios,  Hortifrutigranjeiros e 
Materiais de Limpeza, que tinham sessão pública para o dia 25/03/2020, assim 
como os Editais 18 e 19/2020 que tinha como objeto respectivamente Contratação 
de Instituição Financeira e Aquisição de Cestas Básicas, com sessão pública 
marcada para o dia 27/03/2020, por motivos de conveniência e oportunidade, 
visando a prevalecer o interesse público, tendo em vista a situação calamitosa que 
passa o país e preservando a saúde dos servidores e dos licitantes com relação a 
pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). Determino, as Revogações das 
Licitações mencionadas. Novos processos com os mesmos objetos serão 
marcados posteriormente. 

Riachão/PB, 23 de março de 2020. 
FÁBIO MOURA DE MOURA – Prefeito 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação 
e observado o parecer da Procuradoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 
00001/2020, que objetiva: Prestação de Serviços Técnicos especializados na área 
de contabilidade pública, planejando, elaborando e acompanhando a gestão fiscal, 
até a decisão final dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 

seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - R$ 
63.000,00. Fica desde já o Licitante acima identificado, Vencedor do Certame 
Convocado para a Assinatura do Contrato dentro do Prazo Legal. 

Riachão - PB, 23 de Março de 2020. 
FÁBIO MOURA DE MOURA - Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


