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DECRETO LEGISLATIVO Nº 001, DE 17 DE MARÇO DE 2020 

 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, e: 

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

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março 

de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

Considerando que a Secretaria de Saúde Municipal está elaborando o Plano de 

Contingência, devido a necessidade de se estabelecer uma de resposta a esse evento e 

para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e 

confirmados; 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença em nosso município; 

Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o 

comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, DECRETA: 

Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus, no âmbito do poder legislativo, ficam 

definidas nos termos deste Decreto. 

Art. 2º Ficam suspensas, no âmbito municipal, pelo prazo de trinta dias, as reuniões 

deliberativas do poder legislativo. 

§ único – O funcionamento da Câmara Municipal será interno e somente quando 

estritamente necessário. 

Art. 3.º - Revogam-se disposições em contrário, podendo a presente norma ser revisada 

dentro do prazo estabelecido no art. 2.º 

Gurjão – PB, 17 de março de 2020. 
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