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DECRETO Nº02/2022, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

www.riachaodopoco.pb.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Dispõe sobre adoção de medidas e prorrogação de 
prazos em virtude da pandemia causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO

GABINETE DA PREFEITA

CRIADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 11/1997, DE 27 DE JUNHO DE 1997                                                              REGULAMENTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 148/2009, DE 19 DE MAIO DE 2009 

D E C R E T A:

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, “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”;

� ART. 1º Ficam suspensas até 11 de fevereiro de 2022 as atividades presenciais da administração 
pública, com exceção dos serviços essenciais que não puderem ser disponibilizados de forma remota.

ART. 2º Ficam mantidas e ratificadas todas as deliberações anteriormente adotadas relativas ao 
combate da pandemia do novo coronavírus, especialmente aquelas estabelecidas no Decreto 01/2022, no que 
forem compatíveis com os termos deste decreto.

MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO 
POÇO – PB, no uso das atribuições legais, e, ainda:

CONSIDERANDO o alto número de servidores públicos municipais confirmados ou com suspeita 
de estarem acometidos por Covid 19; 

§ 1º O atendimento nas repartições públicas cujas atividades não puderem ser suspensas funcionarão, 
preferencialmente via agendamentos, observadas todas as cautelas de higiene e distanciamento social 
necessárias para evitar a propagação do vírus.

§ 2º Ficam os Secretários Municipais incumbidos de estabelecer sistema de rodízio para 
funcionamento das atividades não passíveis de suspensão.
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ART. 3º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas, prorrogadas ou antecipadas, a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

ART. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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