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ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

 

DECRETO Nº 017/2020 

 

Autoriza a contratação temporária de 

profissionais, no âmbito da Secretaria de Saúde 

do Município do Riachão, para atender situação 

de excepcional interesse público referente à 

situação de calamidade pública decorrente do 

COVID-19 (Coronavírus), declarada pelo 

Decreto nº 008/2020, de 07 de abril de 2020. 

 

 

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 (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 

Corona vírus (Covid-19), conforme decreto 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 40.134, de 20 de março de 

2020, que declarou Estado de Calamidade Pública no Estado, para fins do artigo 65 da Lei 

Complementar nº 101 de04 de maio de 2000, em razão da crise de saúde pública decorrente 

da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), e sua repercussão nas finanças públicas do 

Estado; 

  Considerando o Decreto Municipal nº 008/2020, de 07 de abril de 

2020, homologado pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que decreta estado de 

Calamidade pública no município de Riachão, em razão da Pandemia causada pelo 

coronavírus; 

Considerando que, já temos em nosso município casos 

confirmados do novo Coronavirus (Covid-19); 

  Considerando a necessidade de reforço de ações de prevenção, 

diagnóstico e tratamento visando à não propagação do COVID-19 (novo Coronavírus); 

Considerando que o presente Decreto não implica o 

preenchimento de vagas de cargos efetivos, mas o atendimento a situação emergencial de 

interesse público; 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

ao qual cabe garantir, mediante adoção de políticas sociais e econômicas, a redução dos 

riscos de doenças e outros agravos, bem como o acesso universal igualitário a ações e 

serviços para sua promoção, proteção e reparação, conforme determina o art. 196 da 

Constituição Federal; 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º - Fica autorizada a contratação por prazo determinado de profissionais, destinados a 

atuar no combate do COVID-19 (novo Coronavírus). 

Art. 2º - Os contratos temporários decorrentes da presente contratação temporária serão 

regidos pela Lei Municipal nº 235/2017, de 10 de agosto de 2017, e terão vigência máxima 

de 04 (quatro) meses, prorrogável por igual período, nos termos da citada legislação. 

§ 1º - Eventual prorrogação, devidamente fundamentada nos termos da legislação 

em vigor e com autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, somente deverá ser 

realizada dentro do prazo de validade da declaração de calamidade. 

§ 2º - Finda a necessidade temporária que justificou a contratação ou presente 

qualquer das hipóteses elencadas no art. 10 da Lei Municipal nº 235/2017 os contratos serão 

rescindidos de imediato, independente de indenizações. 

Art. 3º A contratação prevista no Art. 1º dar-se-á de acordo com as necessidades da 

administração municipal destinados a atuar no combate ao COVID-19 (CoronaVírus).  

Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

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

 

                      Prefeitura Municipal de Riachão-PB, 11 de junho de 2020. 

 
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito Municipal 

 

 

ATOS LICITATÓRIOS 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DE VALOR + TEMPO AO CONTRATO 
Extrato do 3° Termo Aditivo de Valor + Tempo ao Contrato Nº 00087/2017 – 
Pregão Presencial N° 00034/2017. Partes: Prefeitura Municipal de Riachão/PB e 
SEVERINO ARAUJO NETO – CPF nº 204.519.384-53. Objeto: Contratação de 
Empresa ou Pessoa Física para Prestação de Serviços de Locação de Veículos, 
para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal 
de Saúde - Riachão/PB. O Aditivo corresponde à prorrogação contratual por mais 
05 (cinco) meses, ou seja, 19/08/2020 até 31/12/2020, para continuar os 
atendendo as necessidades do Gabinete do Prefeito. O valor do referido 3° Termo 
Aditivo é de R$20.000,00 (Vinte mil reais). Assinatura do Aditivo Contratual: 
18/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


