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DECRETO Nº 18, de 02 de julho de 2020 
 

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS 
COMPLEMENTARES PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO-PB, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,  
 

CONSIDERANDO a última disposição legal da lavra do Exmo. Governador do Estado da 
Paraíba, consubstanciada no Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, que adotou 
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 bem como sobre 
recomendações aos municípios e ao setor privado estadual; 
 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1233, de 29 de abril de 2020, expedida pela Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Social do Ministério do Desenvolvimento Regional, que 
reconhece por procedimento sumário, o Estado de Calamidade Pública em todo o território do 
Estado da Paraíba, em decorrência de Doenças Infecciosas Virais; 

 
CONSIDERANDO os efeitos nocivos caudados à economia do município de Damião, 

decorrente da pandemia da COVID-19, e a necessidade de adoção de medidas de flexibilização 
a fim de minimizar tais prejuízos; 

 
CONSIDERANDO as medidas de flexibilização adotas pelo Governo do Estado da 

Paraíba; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de providências no sentido de evitar a 

disseminação da COVID-19, com a manutenção do isolamento social;  
 

CONSIDERANDO que compete ao município legislar sobre os assuntos que afetam o 
seu funcionamento local, conforme estabelece a Constituição do Estado de Paraíba, 
concomitante aos incisos II, V, VII e VIII do Art. 30 da Carta Magna;  
 

CONSIDERANDO a necessidade de tutelar o interesse público no sentido de resguardar 
a saúde da população;  
 

DECRETA:  
 

Art. 1º - Devido à necessidade de flexibilização das medidas de restrição adotadas pelo 
Município de Damião, objetivando que o município retome progressivamente as suas atividades 
cotidianas, dentro do conceito denominado “Novo Normal”, ficam as seguintes medidas: 

 
I – Fica autorizado o funcionamento do comércio em geral, com a necessidade de 

atendimento das medidas estabelecidas nos decretos anteriores, ficando a Vigilância Sanitária 
incumbida da fiscalização nos estabelecimentos. 

 
II – Fica autorizado o funcionamento dos Salões de beleza e barbearias, através de 

atendimento por agendamento, devendo os proprietários atender um único cliente por vez. 
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III – Fica autorizado funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes, devendo estes 
limitar o número de clientes no interior de estabelecimento a metade de sua capacidade, 
organizando mesas com distanciamento de 1,5 metros e apenas metade do número de cadeiras 
de cada mesa. 

 
IV – Fica autorizado o funcionamento de academias de ginastica, devendo estes, limitar 

o número de pessoas no interior de estabelecimento a no máximo 04 (quatro), garantirem a 
higienização dos equipamentos ao final cada uso, bem como manter as medidas de higienização 
estabelecidas em decretos anteriores. 

 
V – Permanece a proibição realização de eventos e aglomerações espaços fechados, 

vias públicas e praças. 
 
VI – Fica autorizado o funcionamento de templos religiosos e respectivos 

cultos/celebrações, no limite de até 30% da capacidade de cada templo. 
 
VII – Permanecem suspensas as aulas da rede municipal de ensino. 
 
VIII – Mantem-se a feira livre aos sábados. 
 
Art. 2° - Mantem-se determinado o fechamento de todos os estabelecimentos comercias 

e de prestação de serviços aos DOMINGOS, com exceção de FARMÁCIAS e POSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS. 

 
Parágrafo único - Os estabelecimentos poderão manter atendimento via telefone ou 

outros meios de comunicação para vendas com entregas feitas em domicílio, sendo proibida a 
retirada no local. 

 
Art. 3º - Mantem-se obrigatório o uso de máscaras por parte da população, em 

logradouros públicos e privados. 
 
Art. 4º - O descumprimento das determinações estabelecidas no presente decreto, 

acarretará ao infrator pessoa física a aplicação de multa no valor de R$ 150,00 e à pessoa jurídica 
o valor de R$ 300,00. 

 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Publique-se. 

Damião-PB, 02 de julho de 2020 
 
 

 
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito  


