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§ 1º As entidades elencadas no art. 4º desta lei poderão realizar os dispostos desta lei

ANEXO I
CARGO

Diário Oﬁcial

SÍMBOLO

QUANTIDADE

VENCIMENTO

em cooperação com outras entidades elencadas no art. 4 desta lei ou sozinhas.

Diretor de Tecnologiada Informação

CDS-01

1

R$ 2.925,00

Assessor Técnico

CAS-01

6

R$ 2.275,00

Gerente de Atendimento e Suporte

CGS-01

1

R$ 2.600,00

elencadas no art. 4º que autuar o estabelecimento, deverá realizar registro fotográﬁco ou gravação da
violação das diretrizes elencadas nesta lei antes da mencionada autuação.

Gerente de Processo Judicial Eletrônico

CGS-01

1

R$ 2.600,00

Gerente de Sistema

CGS-01

1

R$ 2.600,00

Gerente de Infraestrutura de Tecnologia daInformação

CGS-01

1

R$ 2.600,00

Coordenador

CEG-01

14

R$ 1.750,00

§ 2º Ao agente público pertencente ao quadro funcional de qualquer das entidades

§ 3º A ausência das observações elencados no art. 4º, § 2º, desta lei, ensejará na nulidade das sanções previstas no artigo 3º desta lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 15

ANEXO II
CARGO

SÍMBOLO

QUANTIDADE

VENCIMENTO

Auxiliar Técnico

FAG-01

12

R$ 3.000,00

de abril de 2020; 132º da Proclamação da República.

LEI Nº 11.675 DE 15 DE ABRIL DE 2020.
AUTORIA: DEPUTADO WILSON FILHO
Estabelece diretrizes sanitárias a serem adotadas por estabelecimentos que realizam serviço de entrega (delivery) quando houver

LEI Nº 11.676 DE 15 DE ABRIL DE 2020.

decretação de estado de calamidade púbica em razão epidemias, en-

AUTORIAS: DEPUTADOS WILSON FILHO E ADRIANO GALDINO

demias e pandemias no estado da Paraíba e dá outras providências.
Proíbe as empresas de concessão de serviços públicos de água e traO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:

tamento de esgoto, gás, energia elétrica e telefonia de interromper o

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

fornecimento de seus serviços, nas unidades domiciliares cuja renda

Art. 1º Fica estabelecido diretrizes sanitárias a serem adotadas por estabelecimentos

familiar não ultrapasse o valor de 05 (cinco) salários mínimos, em

que realizam serviço de entrega à domicílio (delivery) no Estado da Paraíba quando houver decretação

face de atrasos no pagamento da fatura, na hipótese de decretação

de estado de calamidade pública em razão de epidemia, pandemia ou endemias.

de Situação de Emergência ou de estado de Calamidade Pública,
pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis ou enquanto durar o

§ 1º As empresas que fornecem os serviços de entregas à domicílio (delivery) devem

referido período de anormalidade, e dá outras providências.

prover aos entregadores materiais de proteção individuais (EPIs) e insumos próprios para a devida
esterilização das mãos e equipamentos como: álcool em gel 70º, lenços umedecidos com álcool 70º,
máscaras de proteção e luvas, devendo ser responsáveis por sua utilização.
§ 2º A caixa de armazenamento do produto a ser entregue deverá ser higienizada antes
e depois da entrega à domicílio (delivery).

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam as empresas de concessão de serviços públicos de água e tratamento de

§ 3º Deverá a empresa fornecedora do produto garantir que foi observada a higieni-

esgoto, gás, energia elétrica e telefonia proibidas de interromper o fornecimento de seus serviços, nas

zação da caixa de armazenamento do produto antes da transmissão da posse do produto ao entregador.

unidades domiciliares cuja renda familiar não ultrapasse o valor de 05 (cinco) salários mínimos, em face

§ 4º As obrigações contidas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 1 desta lei se aplicam

de atrasos no pagamento da fatura, na hipótese de decretação de Situação de Emergência ou de estado

independentemente da existência de vínculo empregatício entre a empresa fornecedora do produto e o

de Calamidade Pública, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis ou enquanto durar o referido

entregador à domicílio (delivery).

período de anormalidade.

Art. 2º Aos estabelecimentos como restaurantes, bares, lanchonetes ou qualquer enti-

§ 1º O responsável pela unidade consumidora que não conseguir efetuar o pagamento

dade empresarial que manipula gênero alimentício e que esteja em funcionamento por meio de entrega

da fatura mensal dentro do prazo de vencimento, deverá apresentar formalmente à empresa prestadora

à domicílio (delivery), deverão observar além das disposições contidas no art. 1º desta lei:

do serviço, através de e-mail ou outro modo disponibilizado pela concessionária, justiﬁcativa do ina-

§ 1º As empresas deverão disponibilizar materiais de proteção individuais (EPIs) e
insumos próprios para a devida esterilização das mãos e equipamentos como: álcool em gel 70º, lenços
umedecidos com álcool 70º, máscaras de proteção e luvas para todos os funcionários responsáveis pela
manipulação do gênero alimentício.
§ 2º As empresas deverão garantir que houve a correta higienização das mãos pelos
funcionários responsáveis pela manipulação do gênero alimentício a cada entrega.
Art. 3º As entidades que descumprirem qualquer item desta lei terão preventivamente
a interdição de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data de autuação.

dimplemento da obrigação, anexando ao processo protocolado, comprovante de rendimento familiar ou
qualquer documento que ateste a situação ﬁnanceira da família na unidade domiciliar.
§ 2º O responsável pela unidade familiar que não apresentar a justiﬁcativa do inadimplemento da obrigação perante a empresa concessionária prestadora do serviço, nas condições estabelecidas no parágrafo anterior, não fará jus ao benefício previsto nesta lei.
§ 3º Após o ﬁm das restrições decorrentes desta lei, as concessionárias de serviço público, antes de proceder a interrupção do serviço em razão da inadimplência anterior a março de 2020,
deverão possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor.

Parágrafo único. em caso de reincidência após o retorno das atividades o estabeleci-

§ 4º No caso de atraso de pagamento justiﬁcável, ﬁca a empresa fornecedora do ser-

mento autuado terá a sua interdição até o encerramento do período de calamidade pública decorrente de

viço proibida de cobrar multa ou juros, bem como impor qualquer outra restrição ao responsável pela

epidemias, pandemias e endemias no Estado da Paraíba.

unidade consumidora.

Art. 4º Ficam autorizados os seguintes órgãos para cumprir as diretrizes estabelecidas
I – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado
da Paraíba (MP-Procon);
II – Ministério Público do Estado da Paraíba (MP-PB);
III – Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Paraíba (SES-PB);
IV - Agência Estadual de Vigilância Sanitária do Estado (AGEVISA-PB);

§ 1º Para os ﬁns da deﬁnição de majoração de preços de que trata o caput deste artigo
deverão ser considerados os preços praticados em 01 de março de 2020.
§ 2º A proibição de que trata o caput deste artigo se aplica aos fornecedores de bens e
serviços nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 3º Fica suspensa a validade de documentos públicos que necessitem de atendi-

V – Polícia Militar do Estado da Paraíba (PM-PB);

mento presencial para sua renovação e prorrogação enquanto durar o período de anormalidade de que

VI – Policia Civil do Estado da Paraíba (PC-PB);

trata o caput do artigo 1º.

VII - Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba
(PROCON-PB).

Art. 2º Fica vedada a majoração, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços,
enquanto durar o período de anormalidade de que trata o artigo anterior.

por esta lei:

Parágrafo único. Após o ﬁm do período de anormalidade de que trata o caput do artigo
1º, as pessoas físicas e jurídicas terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos para requerer a renovação e
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prorrogação de que trata o caput deste artigo.

Decreto nº 40.184 de 15 de abril de 2020

Art. 4º Fica também proibida a realização de despejo por falta de pagamento enquanto
durar o período de anormalidade de que trata o caput do artigo 1º.
§ 1º Aplica-se também a proibição que trata o caput do art. 4º a pontos comerciais que
se encontram em centros empresariais e shoppings centers no Estado da Paraíba.
§ 2º O descumprimento do art. 4º, §1º, desta lei por centros empresariais ou shoppings
centers no Estado da Paraíba ensejará em multa no valor de 1.000 (um mil) até 2.000 (dois mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba (UFR-PB) por estabelecimento despejado.
Art. 5° O descumprimento desta Lei implicará nas sanções previstas na Lei federal nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis dispostas nesta lei.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO
DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

DE

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 5º, inciso III, da Lei nº
11.627, de 14 de janeiro de 2020, combinado com o artigo 19, do Decreto nº 40.004, de 24 de janeiro de
2020, e tendo em vista o que consta da Solicitação 2020/250001.00034.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis
milhões de reais), para reforço de dotações orçamentárias na forma abaixo discriminadas:
25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

_________________________________________________________________________
Especificação
Natureza Fonte
Valor
_________________________________________________________________________

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 15
de abril de 2020; 132º da Proclamação da República.

10.302.5007.2950.0287- IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO

ORGANIZACIONAL DA REDE
ESTADUAL DE SAÚDE

4490.52

110

15.000.000,00

4490.52 290
1.000.000,00
__________________________________________________________________________
TOTAL
16.000.000,00
__________________________________________________________________________
Art. 2º - As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior correrão por
conta de anulação de dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir:
25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

_________________________________________________________________________
Especificação
Natureza Fonte
Valor
_________________________________________________________________________
10.302.5007.2950.0287- IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ORGANIZACIONAL DA REDE
ESTADUAL DE SAÚDE

Decreto nº 40.183 de 15 de abril de 2020

3390.30

290

1.000.000,00

3390.39

110

3.000.000,00

3390.39

110

7.000.000,00

10.302.5007.4060.0287- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO
DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

DE

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado e, autorizado pelo artigo 5º, inciso II, da Lei nº
11.627, de 14 de janeiro de 2020, combinado com o artigo 19, do Decreto nº 40.004, de 24 de janeiro de
2020, e tendo em vista o que consta da Solicitação 2020/250001.00033.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito Suplementar no valor de R$ 36.700.534,90 (trinta e seis
milhões, setecentos mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), para reforço de dotações
orçamentárias na forma abaixo discriminadas:
25.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
.

.

REGIONAL DEPUTADO JANDUHY
CARNEIRO / UNACON (PATOS)
10.302.5007.4066.0287- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE

EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR
HUMBERTO LUCENA (JOÃO PESSOA)
10.302.5007.4836.0287- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

METROPOLITANO "DOM JOSÉ MARIA

PIRES"
3390.39 110
5.000.000,00
__________________________________________________________________________
TOTAL
16.000.000,00
__________________________________________________________________________
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 15 de
abril de 2020; 132º da Proclamação da República.

__________________________________________________________________________
Especificação
Natureza Fonte
Valor
__________________________________________________________________________
10.302.5007.2950.0287- IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO

ORGANIZACIONAL DA REDE
ESTADUAL DE SAÚDE

3390.30

272

21.710.534,90

3390.30
3390.39

272
272

3.990.000,00
1.000.000,00

.

10.302.5007.4060.0287- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

REGIONAL DEPUTADO JANDUHY
CARNEIRO / UNACON (PATOS)
.

10.302.5007.4836.0287- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

METROPOLITANO "DOM JOSÉ MARIA
PIRES"

3390.30 272
8.000.000,00
3390.39 272
2.000.000,00
__________________________________________________________________________
TOTAL
36.700.534,90
__________________________________________________________________________
Art. 2º - As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo anterior correrão por
conta do Excesso de Arrecadação das Receitas 17180391 - COVID-19 - Enfrentamento da Emergência de
Saúde - Nacional e 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade,
recursos destinados as Ações do CORONAVÍRUS no Estado da Paraíba, acordo com o artigo 43, § 1º,
inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 15 de
abril de 2020; 132º da Proclamação da República.

LICITAÇÕES - EXTRATOS - LICENÇAS - TERMOS - ATAS

Secretaria de Estado
da Saúde

.

.

.

EDITAL E AVISO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 005/ 2020
RESULTADO PRELIMINAR
DA 2ª CHAMADA DO EDITAL N.º 01/2020/SEAD/SES/ESPEP
MÉDICOS, MÉDICOS INTENSIVISTAS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
O Governo do Estado da Paraíba / Secretaria de Estado da Administração / Escola de Seriço Público do
Estado da Paraíba - ESPEP e a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comissão Central, tornam
publica o RESULTADO PRELIMINAR da 2ª Chamada do Processo Seletivo Simpliﬁcado por CARGO,
Edital Nº 01/2020/SEAD/SES/ESPEP, publicado no Diário Oﬁcial do Estado de 09/04/2020.
Os recursos a esta etapa do certame podem ser feitos por meio do link https://forms.gle/uQRmmDwwYAsYptZC6, impreterivelmente no dia 17/04/2020 das 07h00min às 12h00min. E o resultado
ﬁnal previsto para ser divulgado no dia 18/04/2020.

