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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004, 
DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

 
 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE 

PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), COM A SUSPENSÃO 

DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 

DENTRO/PB, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito social fundamental (art. 

6º, CF/88), garantido mediante a implementação de política que, dentre outros 
objetivos, visem a redução do risco de doença e de outros agravos à saúde (art. 196, 
CF/88); 

 
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº. 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfretamento de emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus; 

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com novo coronavírus, 
causador do COVID- 19, caracteriza pandemia mundial; 

 
CONSIDERANDO que já foram adotadas medidas que visam 

minimizar as possibilidades de contágio do novo coronavírus por todos os Poderes da 
Federação e diversos órgãos da Administração Pública em todos os níveis; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 40.122 de 13 de março 

de 2020, do Governador do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a situação de 
emergência na saúde pública do Estado da Paraíba; 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. Ficam suspensas as atividades internas e externas da 

Câmara Municipal de Cacimba de Dentro por tempo indeterminado, até ulterior 
deliberação da Presidência. 

 
Parágrafo Único. Ficam abrangidas pela suspensão de que trata 

este artigo as Sessões Ordinárias, Solenes, Especiais e Extraordinárias, as Audiências 
Públicas, eventos promovidos no Plenário por terceiros e visitação institucional. 

 
Art. 2º. De forma a não prejudicar as atividades emergenciais da 

Câmara Municipal, os seus servidores poderão exercer os trabalhos habituais de 
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forma remota e através das demais ferramentas tecnológicas adotadas pela Câmara, 
atentando-se para o seguinte: 

 
– devem permanecer em situação de alerta, quanto aos 

procedimentos estabelecidos pelas autoridades de saúde, especialmente em relação à 
propagação do Coronavírus (Covid-19); e 

 
– manter-se atentos a toda e qualquer determinação da 

Presidência da Câmara, via e-mail e WhatsApp. 
 
Art. 3º. O atendimento ao público, em caso de urgência, ocorrerá 

através dos canais de comunicação da Câmara: 
 
- Instagram: @cmcacimbadedentro; 
 
- E-mail: camaramcd@hotmail.com;  
 
Art. 4º - Este Ato da Presidência entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

ALEXANDRE MÁRCIO RAMOS ROCHA FILHO 

Presidente da Câmara Municipal de Cacimba de Dentro - PB 


