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DECRETO Nº 19, de 31 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 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 recentes aumentos no número de pessoas contaminadas pelo 

COVID-19 no município de Damião; 
 
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 - Fica determinado o fechamento de estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços e feira livre do município pelo prazo de 10 dias, compreendendo o período de 02 a 
12 de agosto de 2020. 

 
I – Farmácias, mercadinhos, açougues, padarias, oficinas, postos de combustíveis e lava 

jatos, podem manter o atendimento presencial, obedecendo o limite máximo de clientes no 
interior do estabelecimento e seguindo as recomendações de higienização e distanciamento 
estabelecidos em decretos anteriores. 

 
a) Farmácias: máximo de 5 (cinco) clientes; 
b) Mercadinhos: máximo de 10 (dez) clientes; 
c) Açougues: máximo de 5 (cinco) clientes; 
d) Padarias: máximo de 3 (três) clientes; 
e) Oficinas: máximo 2 (dois) clientes; 
f) Lava jato: Máximo 1 (um) cliente. 

 
II – Lotérica e correspondentes bancários devem estabelecer limite de atendimento diário 

de no máximo 65 clientes, priorizando pessoas residentes no município de Damião. 
 
II – Demais estabelecimentos devem criar e reforçar atendimento virtual, via redes sociais 

e/ou telefone e oferecer entrega em domicílio. 
 



 
Art. 2º - Repartições públicas estabelecerão expediente dos servidores em esquema de 

rodízio, priorizando o atendimento por meio de telefones a serem amplamente divulgados para 
a população.  

 
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Saúde manterá equipes para orientação, organização 

e fiscalização nos locais de mais movimentação e em diversas localidades da zona urbana e 
rural.   

 
Art. 4º - Mantem-se obrigatório o uso de máscaras de proteção respiratória individual em 

espaços públicos e privados. 
 
Art. 5º - 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. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Publique-se. 

Damião-PB, 31 de julho de 2020 
 
 

 
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito  


