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DECRETO Nº 010, DE 26 DE MARÇO DE 2021.  
 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 
EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   
  

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que 
couber a legislação suplementar, e  
 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, 
em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos 
do Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

 
CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da 

infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março 
de 2020;  

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou 

Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em 
Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de 
pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde, e 
ratificado pelo Decreto Estadual nº 41.086 de 09 de março de 2021, que adotou restrições mais 
severas para tentar impedir a propagação da COVID-19;  

 
CONSIDERANDO o crescimento abrupto e sustentado da demanda por leitos de internação 

hospitalar para COVID-19, expresso pela manutenção da ocupação hospitalar média dos leitos de 
terapia intensiva de adultos na Paraíba acima de 85% durante o mês de março e a intensa elevação 
do número de internações diárias variando de 24 internações em média ao dia no mês de janeiro, 
para 36 internações em média ao dia em fevereiro, até 81 internações em média ao dia no mês de 
março, sendo que nos dias 21, 22 e 23/03/2021 houve respectivamente 97, 98 e 103 internações 
ao dia, condições de demanda potencialmente ameaçadoras da integridade das capacidades de 
resposta do sistema de saúde paraibano em seus serviços públicos e privados;  

 
CONSIDERANDO a lamentável aceleração do crescimento do número de óbitos pela 

COVID-19 na Paraíba, demonstrada pela redução dos intervalos de tempo necessários para a 
ocorrência de mil novos óbitos, que entre 3.000 e 4.000 óbitos acumulados foi de cerca de 100 dias, 
e entre 4.000 e 5.000 óbitos acumulados foi de apenas 50 dias, com projeções atuais demonstrando 
que a Paraíba pode alcançar 6.000 óbitos em intervalo de tempo ainda menor;  

 
CONSIDERANDO a crescente demanda por consumo de oxigênio medicinal, em função do 

expressivo aumento das internações hospitalares em razão da disseminação descontrolada da 
COVID-19, que já ameaça as capacidades de produção e distribuição deste insumo crucial para 
preservação da vida, mesmo diante das medidas de incremento da produção e distribuição 
autorizadas pela ANVISA em todo país, além da especial condição do Estado da Paraíba que não 
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dispõe de plantas industriais produtoras de oxigênio em seus limites territoriais dependendo da 
produção e distribuição a partir de estados vizinhos, cujas plantas industriais já sinalizam estar em 
capacidade produtiva máxima para o referido insumo;  

 
CONSIDERANDO a escassa disponibilidade nacional e o intenso e contínuo crescimento 

de consumo dos medicamentos dedicados aos procedimentos de suporte ventilatório como 
sedativos, bloqueadores neuromusculares e drogas vasoativas, condição de extremo risco à 
segurança e efetividade dos cuidados necessários aos pacientes moderados e graves acometidos 
pela COVID-19;  

 
CONSIDERANDO o tempo excessivamente grande de sustentação de elevados níveis de 

resposta hospitalar e das demais ações em saúde para pandemia manifesto pela inegável exaustão 
dos profissionais expostos a extenuantes jornadas de trabalho e intenso sofrimento humano, bem 
como os seis chamamentos públicos para formação dos quadros de pessoal dedicados aos esforços 
de mitigação da pandemia, com mais de 2.600 profissionais contratados até então, em toda Paraíba, 
além das atuais e reiteradas dificuldades encontradas para provimento das escalas profissionais 
dos centros de referência para COVID-19 em todo estado;  

 
CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em 

ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas ou mesmo em ambientes abertos aglomerados; 
 
CONSIDERANDO que todos os esforços nesse momento são importantes para que seja 

mantida a situação sob controle, e que é fundamental a participação e colaboração de toda a 
população, para que a cidade não venha a piorar seus índices de internação;  

 
CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de preservar e garantir vidas e empregos, 

diante do avanço dos números da pandemia; 
 
CONSIDERANDO que a Súmula Vinculante 38 do STF consigna que é competente o 

Município para fixar o horário e as condições de funcionamento de estabelecimento comercial,  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º - No período compreendido entre 01 e 04 de abril de 2021, somente poderão 
funcionar as seguintes atividades, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e 
observando todas as normas sanitárias vigentes, sobretudo o uso de máscara, higienização das 
mãos e o distanciamento social:  
 

I - estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, 
psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia e de vacinação;  

 

II - clínicas e hospitais veterinários, bem como os estabelecimentos comerciais de 
fornecimento de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à área;  
 

III - distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e distribuidores e 
revendedores de água e gás;  
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IV - supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e lojas de conveniência 
situadas em postos de combustíveis, ficando expressamente vedado o consumo de quaisquer 
gêneros alimentícios e bebidas no local;  

 

V - produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde e à 
higiene;  
 

VI - agências bancárias e casas lotéricas, nos termos do Decreto 40.141, de 26 de 
março de 2020;  
 

VII - cemitérios e serviços funerários;  
 

VIII - segurança privada;  
 

IX - empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e internet;  
 

X - as lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários e insumos de 
informática, durante o prazo mencionado no caput, poderão funcionar, exclusivamente por meio 
de serviço de entrega de mercadorias (delivery), inclusive por aplicativos, vedado, em qualquer 
caso, o atendimento presencial de clientes dentro das suas dependências;  
 

XI - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;  
 

XII - óticas e estabelecimentos que comercializem produtos médicos/hospitalares, que 
poderão funcionar, exclusivamente, por meio de entrega em domicílio, inclusive por aplicativos, e 
como ponto de retirada de mercadorias, vedando-se a aglomeração de pessoas;  
 

XIII - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio atacadista de 
medicamentos;  
 

XIV - hotéis, pousadas e similares;  
 

XV - restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres somente poderão 
funcionar até 21:30 horas, exclusivamente por meio de entrega em domicílio (delivery), inclusive 
por aplicativos, vedando-se a aglomeração de pessoas.  
 

Art. 2º - No período compreendido entre 27 de março a 04 de abril de 2021, as aulas ficarão 
suspensas em todas as unidades de ensino, das redes públicas e privadas, em todo o território 
municipal.  

 
§ 1º - O ginásio poliesportivo, piscinas e áreas de lazer ficarão fechados no período citado 

no caput.  
 
§ 2º - A realização de eventos esportivos, tais como futebol amador, “jogos de pelada” ou 

“rachas”, e até mesmo bolões de vaquejada fica suspensa pelo período disposto no caput.  
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Art. 3º - No período compreendido entre 27 de março a 04 de abril de 2021, as igrejas e 
instituições religiosas, por se tratar de atividade essencial que atua nos âmbitos espiritual e 
psicossocial, e que estiverem seguindo as regras sanitárias em vigor, terão seu funcionamento 
garantido, limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua capacidade, respeitando um 
distanciamento mínimo de 2,0m e horário de funcionamento até as 21:30 horas.  

 
Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput deste artigo, os membros de núcleo 

familiar com convivência permanente não precisam observar o distanciamento social, respeitando 
os cuidados e protocolos preventivos.  
 

Art. 4º - O Departamento de Vigilância Sanitária e a Secretaria de Infraestrutura ficarão 
responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse Decreto e o 
descumprimento sujeitará a aplicação de multa e poderá implicar a interdição em caso de 
reincidência. 
 

Parágrafo Único. Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput 
serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde. 
 

Art. 5º - Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão 
zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da 
respectiva atividade, requerendo dos clientes a obrigatoriedade do cumprimento dos protocolos 
sanitários, como o uso de máscara, manter o distanciamento social e a higienização das mãos com 
álcool gel ou álcool 70%. 
 

§ 1º - Constatada a infração ao disposto no caput deste artigo, será o estabelecimento 
autuado e multado, na forma deste Decreto. 
 

§ 2º - Em caso de primeira reincidência, o estabelecimento poderá ser mais uma vez multado 
e interditado por até 07 (sete) dias. 
 

§ 3º - Em caso de nova reincidência, constatando-se a terceira infração, o estabelecimento 
autuado será interditado, desta feita, pelo prazo de 14 (catorze) dias, sem prejuízo da aplicação de 
nova multa, na forma deste artigo. 
 

§ 4º - O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a 
aplicação de multa no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  
 

§ 5º - Os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no Art. 6º, poderão aplicar as 
penalidades tratadas nesse artigo. 
 

§ 6º - O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e criminal, nos termos do 
Art. 268 do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir 
determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença 
contagiosa. 
 

Art. 6º - O critério de definição dos valores das multas, conforme § 4º do art. 7º, terá como 
parâmetro o potencial prejuízo causado pela aglomeração de pessoas, e a possibilidade concreta 
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de disseminação a partir do evento fiscalizado, notificado e autuado. 
 

Art. 7º - No período compreendido entre 27 e 31 de março de 2021, a construção civil 
somente poderá funcionar entre às 07:00 e às 17:00 horas, observando todas as normas de 
distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 
 

Art. 8º - Pederão ser realizadas barreiras sanitárias nas principais vias de acesso ao 
Município, bem como nas vias comerciais, mercados, feiras públicas e ambientes de grande trânsito 
de pessoas. 
 

Art. 9º - Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário 
epidemiológico do município e as medidas adotadas nesse Decreto serão avaliadas pelo Município 
de Damião 
 

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 

Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  
 
Gabinete da Prefeita Constitucional.  
Damião-PB, em 26 de março de 2021.  
Registre-se e Publique-se.  
 

 

 

 
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO 

PREFEITA CONSTITUCIONAL 
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