
 

 

ESTADO DA PARAIBA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº. 283/2020.                        EM, 01 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

 

 

                       O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONGO, 

no uso de das atribuições legais e; 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou a infecção 

humana do Coranavírus – COVID-19 pandemia, com declaração de 

emergência em Saúde Pública de importância Nacional-ESPIN. 

Considerando que a edição da Lei n 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, prevê 

medidas de enfrentamento de emergência de saude pública do presente surto 

do COVID-19. 

Considerando a edição do Decreto Legislativo n. 06/2020, pelo Congresso 

Nacional, que decreta a situação de calaminade nacional. 

Considerando o teor dos Decretos nº. 40.122/2020 do Governo Estado da 

Paraíba de 13 de Março de 2020, que decretos Situaçao de Emergência, 

Decreto nº. 40.134/2020 de 20 de março de 2020, que Declara estado de 

calamidade pública e do Decreto nº. 40.135/2020 de 20 de março de 2020. 

Considerando o teor dos Decretos Municipal nº. 280/2020 de 18 de março de 

2020, que declara emergência de saúde pública no município de Congo e 

Decreto nº. 281 de 23 de março de 2020, que estabece medidas de 

contingência para prevenção do coronavírus no âmbito da administração 

pública direta e indireta do município de Congo, entre outras providências. 

Considerando a proximidade dos festejos de Emancipação Politica do 

município de Congo e a necessidade de preservar a vida e a saúde de nossos 

municípes, não os expondo a aglomerações. 

DECRETA: 

Art. 1º- Ficam cancelados os festejos de Emancipação Política do Município de 

Congo no próximo mês de maio, do dia 15/05/2020, bem como festejos juninos, 

DECLARA O CANCELAMENTO DAS FESTIVIDADES DE 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTEJOS JUNINOS DO 

MUNICÍPIO DE CONGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 



 

 

em virtude da situação de emergência e das medidas restritivas por ela 

imposta. 

Art. 2º- Os recursos destinados à realização da festa serão revertidos para uso 

nas ações de combate ao COVID-19 bem como as ações desenvolvidas pela 

Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico-SASDE, 

conforme a Lei Municipal nº. 172/2017.  

Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 01 de abril de 2020. 

 

 

JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR 
PREFEITO 

 


