
Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DO DAMIÃO 

CNPJ  01.612.636/0001-57 – E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com 
HOME PAGE: http: www.damiao.pb.gov.br 

 

Rua Juviniano Gomes de Lima, 08, centro, CEP 58.173-000 – FONE: (83) 3635-1013 

 

 

DECRETO Nº 04, de 21 de março de 2020 
 

Dispõe sobre medidas locais temporárias 
complementares de prevenção ao contágio pelo 
covid-19 (novo coronavírus) no âmbito do 
município de DAMIÃO-PB. 

 
 O Prefeito Constitucional do Município De Damião, Estado Da Paraíba, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e  
 
 CONSIDERANDO a competência do Município para definir e organizar a prestação 
dos serviços públicos de interesse local;  
 
 CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 11 
de março de 2020, que a nova doença causada pelo Covid -19 (denominado SARS-CoV-2) 
é uma pandemia;  
 
 CONSIDERANDO que cabe também ao Poder Público Municipal, no âmbito de suas 
competências, a adoção de medidas para preparação, controle, contenção e migração de 
transmissão da COVID-19 em seu território.  
 
 CONSIDERANDO a necessidade de prevenção diante do alto contágio do COVID-
19;  
 
 CONSIDERANDO que estudos recentes demonstraram a eficácia das medidas de 
afastamento social precoce para restringir a disseminação do Coronavírus;  
 
 CONSIDERANDO a necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar 
aglomerações em toda cidade;  
 
 CONSIDERANDO a Recomendação Administrativa do Ministério Púbico do Estado 
da Paraíba.  
 
 DECRETA:  
 
 Art. 1º Este decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas nos 
estabelecimentos públicos e privados, no âmbito do Município de Damião-PB, conforme 
recomendação do Ministério Público Estadual e órgãos de saúde.  
 
 Art. 2º Fica regulamentado, medidas excepcionais a iniciativa pública e privada, pelo 
período de 15 (quinze) dias, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade, 
para enfrentamento da situação de emergência declarado a partir do Decreto nº 03/2020, as 
seguintes medidas:  
 
 I - Fica determinada a suspensão da Feira Livre Municipal dos dias 22 e 29 de março 
de 2020;  
 
 II - Cancelamento de eventos culturais, públicos e privados, seja em local aberto ou 
fechado, de qualquer natureza;  
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 III - Fica determinado, a partir de 21 de março de 2020, pelo prazo de quinze dias, o 
fechamento de: 
 
 a) - academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares;  
 
 b) - circos, parques de diversão e afins;  
 
 c) - hotéis e pousadas, bares, restaurantes e lanchonetes;  
 

A presente determinação não se aplica aos supermercados, mercados, 
mercearias, agências e correspondentes bancários, postos de gasolina, 
padarias, farmácias e serviços de saúde, clínicas, laboratório e 
estabelecimentos congêneres. 

 
 IV – Recomendam-se às Instituições/correspondentes bancários, que tomem 
medidas urgentes de contingenciamento, tais como:  
 
 a) intensificação e melhoramento dos protocolos de limpeza, especialmente dos 
locais com maior contato das pessoas, como maçanetas, balcões, etc. 
 
 b) buscar dentro de suas instalações formas de priorizar o atendimento daqueles que 
estão inseridos no chamado grupo de risco;  
 
 c) passar a orientar o público a usar os meios remotos de atendimento;  
 
 d) passar a evitar contato físico, mantendo distancia de um metro no momento dos 
atendimentos;  
 
 V - Os demais estabelecimentos comerciais, não previstos neste artigo, deverão 
tomar no que couber, as medidas previstas no art. 4º deste decreto.  
 
 Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência estipulado do caput do presente artigo 
poderá ser prorrogado por sucessivas vezes enquanto perdurar o estado de Emergência já 
decretado.  
 
 Parágrafo Segundo – Bares, restaurantes, lanchonetes e similares poderão manter 
atendimento por Delivery. 
  
 
 Art. 4º Os estabelecimentos permitidos descritos no artigo anterior, deverão adotar as 
seguintes medidas, cumulativas, no que couber: 
 
 I – Higienizar, a partir do início das atividades, após cada uso, ou a cada 3 (três) 
horas, durante o período de funcionamento dos estabelecimentos, os pisos, paredes, forros 
e superfícies de toque, preferencialmente, com álcool em gel 70% (setenta por cento), água 
sanitária e outros recomendados pelos órgãos de saúde;  
 
 II - Manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar estratégico, 
álcool em gel 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários do local;  
 
 III – Manter limpos (filtros e dutos) em locais de circulação e áreas comuns, de 
estabelecimentos que funcionem com o uso de sistemas de ar condicionados, priorizando e 
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mantendo, obrigatoriamente, pelo menos uma abertura com contato externo a fim de 
garantir a ventilação do ambiente;  
 
 IV – Manter disponível kit completo de higiene de mãos (sabonete líquido, álcool em 
gel 70% (setenta por cento) e toalhas de papel não reciclado) nos sanitários de clientes e 
funcionários;  
 
 V – Reordenar os espaços, obedecendo à distância mínima recomendada de 2m 
(dois metros) lineares entre os consumidores, bem como, se possível, limitar o número de 
clientes através do uso de senhas ou qualquer outro sistema eficaz, que evite aglomerações 
nos estabelecimentos;  
 
 Art. 5º Em caso de descumprimento das medidas supra descritas, haverá a 
realização de comunicações aos órgãos responsáveis para adoção de providencias cabíveis 
à espécie, bem como, será procedida a cassação dos respectivos alvarás de funcionamento 
dos estabelecimentos.  
 
 Art. 6º Fica determinada a manutenção das tarefas habituais e rotineiras 
desenvolvidas pelo servidor, porém, de forma interna, priorizando, quando possível, o 
atendimento tele presencial, através de meios eletrônicos, e/ou realizando agendamentos 
com intervalos mínimos de 45min (quarenta e cinco minutos) evitando-se aglomerações.  
 
 §1º. Ficam dispensados dos trabalhos presenciais, devendo serem submetidos ao 
labor sob o regime de teletrabalho via remota – home office – videoconferência, os 
servidores que fazem parte do grupo de risco, como sendo:  
 
 I - As servidoras gestantes e lactantes;  
 
 II - Os servidores maiores de 60 (sessenta) anos;  
 
 III - os servidores expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de 
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus 
(COVID-19), nos termos definidos pelas autoridades de saúde e sanitária.  
 
 §2º Fica a critério de cada secretaria municipal elaborar normativas para reestruturar 
seus atendimentos, organizar as rotinas administrativas, suspendendo os serviços não 
essenciais pelo prazo de vigência do presente decreto, como medida apta a garantir a 
manutenção dos serviços públicos, e prevenção de seus servidores e usuários.  
 
 Art. 7º Em casos de descumprimento das recomendações médicas de quarentena, a 
Secretaria Municipal de Saúde, deverá ser informada para a adoção de medidas aplicáveis 
a espécie, ficando a cargo desta a comunicação às autoridades legais para apuração de 
eventuais responsabilidades.  
 
 Art. 8º Diante da decretação de situação de emergência no município de Damião, fica 
autorizado a Secretaria Municipal de Saúde, realizar a relocação de servidores dos quadros 
municipais, vinculados a esta, de seu local originário de trabalho para qualquer unidade de 
saúde municipal, para atender com maior eficiência possível as necessidades da população, 
durante o período em que perdurar o cenário epidemiológico nacional e local.  
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 Parágrafo Único: Em caso de negativa do servidor em cumprir a determinação acima, 
serão tomadas as medidas cabíveis a espécie, inclusive, com a instauração de 
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).  
 
 Art. 9º Ficam mantidos os termos do Decreto 03/2020, revogando-se as disposições 
em contrário.  
 
 Art. 10º Novas medidas poderão ser adotadas em função do cenário epidemiológico 
nacional e local.  
 
 Art. 11º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 Gabinete do Prefeito Constitucional. 
 
 Damião-PB, em 21 de março de 2020. 
 
 Registre-se e Publique-se. 
 

 

 
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito  
 

 

 

 


