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ESTADO DA PARAÍBA

DIÁRIO OFICIAL
LEI Nº 11.698  DE  03 DE JUNHO   DE   2020.
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

Dispõe sobre a obrigatoriedade de preenchimento de formulário 
para o levantamento de estatísticas sobre a população diagnosticada 
com moléstias decorrentes do vírus COVID-19 no âmbito do Estado 
da Paraíba e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As unidades hospitalares do Estado da Paraíba, públicas ou privadas, deverão 

preencher um formulário de todos os pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, com a 
fi nalidade de produzir dados relevantes acerca das características daqueles que contraíram o vírus ou 
que tenham suspeita de terem contraído, bem como para produzir dados capazes de avaliar o resultado 
das medidas preventivas e de mitigação da propagação implementadas pelo Governo Federal, Estadual 
e Municipal.

Art. 2º O formulário referido no art. 1º deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes 
informações do paciente: 

I - a localidade de residência por bairro; 
II - a idade; 
III - a declaração sobre o enquadramento em grupo de risco; 
IV - a raça; 
V - o gênero.
Art. 3º As unidades hospitalares darão preferência para que os formulários sejam pre-

enchidos mediante a presença de um(a) assistente social, que tenha capacitação para explicar todos os 
itens do formulário, prezando pelo atendimento humanizado dos pacientes.

Art. 4º Os formulários preenchidos pelas unidades hospitalares deverão estar à dispo-
sição do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e demais órgãos públicos engajados no 
combate à propagação do Covid-19, devendo os dados aferidos pelo censo constar sempre atualizados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
.PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa,            

03 de junho  de  2020; 132º da Proclamação da República.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 11.699 DE  03  DE JUNHO   DE   2020.
AUTORIAS: DEPUTADOS  DELEGADO WALLBER VIRGOLINO E WILSON FILHO

Suspende as cobranças dos empréstimos consignados, contraídos 
pelos servidores públicos estaduais, durante o período de 120 (cento 
e vinte) dias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam suspensas as cobranças, por instituições fi nanceiras, de todos os emprés-

timos consignados contraídos por servidores públicos civis, militares, aposentados, inativos e pensionistas 
do Estado da Paraíba, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da publicação desta lei. 

§ 1º Caso o estado de calamidade pública perdure por período superior ao estabelecido 
no caput deste artigo, o prazo de suspensão dos empréstimos consignados, disposto nessa lei, será pror-
rogado automaticamente até o fi m da vigência do estado de calamidade estadual. 

§ 2º As parcelas que fi carem em aberto durante este período, deverão ser acrescidas ao 
fi nal do contrato, sem a incidência de juros ou multas. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 03         

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

LEI Nº 11.700  DE 03 DE   JUNHO  DE  2020.
AUTORIA: DEPUTADO  WILSON FILHO

Dispõe sobre o acesso em agências bancárias e casas lotéricas du-
rante vigência de estado de calamidade pública decorrente de ende-
mias, epidemias e pandemias originárias por transmissão via respi-
ratória no estado da Paraíba.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica limitada a entrada e concentração no máximo de 10 (dez) clientes por 

vez no interior de cada agência bancária no Estado da Paraíba enquanto houver a vigência de Estado de 
Calamidade Pública decorrente das endemias, epidemias e pandemias originárias por transmissão via 
respiratória, preservando a recomendação de manter a distância de 1,5 m (um metro e meio).

§ 1º Caso seja observado o descumprimento do caput do art. 1º desta lei, poderá o 
PROCON-PB ser acionado. 

§ 2º Em agências bancárias considerada de grande porte, o número de clientes que 
podem ingressar nas mesmas será o dobro do previsto no caput deste artigo.

Art. 2º (VETADO).
Art. 3º Fica proibido o atendimento nos espaços internos das agências bancárias do 

Estado da Paraíba de cliente que não esteja utilizando máscara de proteção facial.
§ 1º (VETADO). 
§ 2º A máscara de proteção facial é pessoal e intransferível, não podendo ser reutili-

zada por outra pessoa. 
Art. 4º Para a agência bancária descumpridora dos dispostos previstos nesta lei, será 

arbitrada multa no valor de 100 (cem) a 1000 (mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba 
(UFR-PB).

Parágrafo único. Todo o valor da multa arrecadado será revertido para o tratamento 
da endemia, epidemia ou pandemia que causou o estado de calamidade pública no Estado da Paraíba.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá validade enquanto 
vigorar decreto de calamidade pública decorrente de doença com transmissão pela via respiratória no 
Estado da Paraíba.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 03         
de  junho de  2020; 132º da Proclamação da República.

VETO PARCIAL
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba,
No uso das atribuições que me conferem os arts. 65, § 1º, da Constituição Estadu-

al, veto parcialmente o Projeto de Lei nº 1.740/2020, de autoria do Deputado Estadual Wilson Filho, 
que ‘‘Dispõe sobre o acesso em agências bancárias e casas lotéricas durante a vigência de Estado de 
Calamidade Pública decorrente de endemias, epidemias e pandemias originárias por transmissão via 
respiratória no Estado da Paraíba’’.

RAZÕES DO VETO
O Projeto de Lei nº 1.740/2020 dispõe sobre o acesso em agências bancárias e casas 

lotéricas durante a vigência de Estado de Calamidade Pública decorrente de endemias, epidemias e 
pandemias originárias por transmissão via respiratória no Estado da Paraíba.

Do veto ao art. 2º:
O art. 2º pretende responsabilizar as instituições fi nanceiras e casas lotéricas pelas 

fi las nas áreas externas. Vejamos:

Art. 2º Os clientes que estiverem aguardando para adentrarem nas ins-
tituições de que trata o art. 1º desta lei e em casas lotéricas deverão 
formar fi las de espaçamento ideal de no mínimo 1,5m (um metro e meio) 
entre cada pessoa, devendo a instituição bancária assegurar o distan-
ciamento mínimo. 
§1º Deverá a instituição bancária e as casas lotéricas disponibilizar em 
no mínimo 1 (um) funcionário para organização e controle das fi las, 
nas áreas internas e externas das instituições, obedecendo o distancia-
mento previsto no art. 2º desta lei. 
§ 2º Poderão as agências bancarias e casas lotéricas requererem apoio 
da Policia Militar do Estado da Paraíba, para garantir o espaçamento 
mínimo 1,5m (um metro e meio) nos espaços internos e externos nas 
agências bancárias e casas lotéricas do Estado da Paraíba e o cumpri-
mento dos dispositivos contidos desta lei.


