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DECRETO N° 22, DE 22 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a prorrogação do estado de 

calamidade pública no Município de 

Marcação e dá outras providência; 

 

 

  A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, 

 

  Considerando a existência de pandemia do Coronavírus, declarada pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS, com reflexo em todo o território 

nacional; 

 

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, para que sejam 

tomadas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravamentos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

 

Considerando a premente necessidade de se manterem as medidas de 

isolamento social recomendadas pelos órgãos de saúde, no sentido de reduzir a 

circulação de pessoas e evitar aglomerações no município; 

 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, sobre adoção de medidas para enfrentamento emergencial, por parte dos 

órgãos de saúde pública, no âmbito de suas competências, dos efeitos do 

Coronavírus; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 07, de 23 de março de 2020, que 

decretou estado de calamidade pública no âmbito municipal e o Decreto 

Municipal nº 15, de 21 de maio de 2020, que prorrogou o prazo da decretação; 

 

Considerando a confirmação de casos de pessoas com Covid-19, no 

Município de Marcação; 
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Considerando o aumento no número de casos de pessoas infectadas pelo 

Covi-19, confirmados pela Prefeitura Municipal de Rio Tinto e Prefeitura 

Municipal de Baía da traição, Municípios limítrofes à Marcação; 

 

 D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Em caráter excepcional, diante da necessidade de conservação das 

medidas de restrição e isolamento social para fins de prevenção do Coronavírus, 

ficam prorrogados os prazos e medidas previstas no Decreto Municipal nº 07, até 

o dia 19 de julho do corrente ano. 

 

Art. 2º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.     

 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB, 22 de 

junho de 2020. 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA 

Prefeita Constitucional do Município de Marcação – PB 


