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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATOS DO PREFEITO 
 
DECRETO Nº 006/2020  
    

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS 
TEMPORARIAS PARA O EXERCICIO 
E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 
PUBLICOS E AS ATIVIDADES 
ESSENCIAIS PARA O DE 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS 
(COVID-19) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 
    
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal e no art. 59, inciso V da Lei Orgânica Municipal. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de intensificarem-se as medidas de 
enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) previstas pelo Decreto 
Municipal nº 03 de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 
temporárias a serem adotadas, no âmbito do Município de Alagoa Nova - 
PB, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
COVID-19. 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 
2020, que regulamenta a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para 
definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 
 
CONSIDERANDO o Decreto do Estado da Paraíba nº 40.141 de 26 de 
março de 2020, que adota novas medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19). 
 

CONSIDERANDO as medidas restritivas temporárias adicionais para o 
enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) 
previstas pelo Decreto Municipal nº 04 de 22 de março de 2020. 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar aglomerações visando reduzir 
o contágio pelo COVID – 19; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disseminação do COVID 
– 19 dentro do Município de Alagoa Nova-PB como objetivo de priorizar 
as atividades essenciais e adotar medidas de prevenção e preservar a Saúde 
Pública;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar o regular abastecimento 
do município de Alagoa Nova – PB, bem como garantir o pagamento dos 
salários, aposentadorias e benefícios do Programa Bolsa Família e dar 
regular funcionamento das atividades essenciais à população; 

 
DECRETA 
Capítulo I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica estabelecido, novas medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Em caráter 
excepcional, diante da necessidade de conservação das medidas de 
restrição, previstas no Decreto Municipal nº 05, de 26 de março de 
2020, fica autorizado, a partir do dia 01 de abril de 2020, o 
funcionamento de estabelecimentos que atuem nos seguintes ramos: 

I. os serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte 
prestados pelas instituições financeiras e principalmente as 
atividades que não possam ser realizadas nos caixas eletrônicos 
e canais de atendimento remoto, bem como prestar auxílio ao 
atendimento dos beneficiários do Bolsa Família, aposentados e 
pensionistas, desde que providenciem a higienização total do 
local e disponibilizar álcool em gel aos usuários e colaboradores; 

II. os correspondentes bancários e casas lotéricas, devendo 
organizar e priorizar o atendimento para os pagamentos dos 
beneficiários do Bolsa Família, aposentados e pensionistas; 

III. os serviços de construções, desde que se mantenha os cuidados 
com higienização do local e dos colaboradores; 

IV. o funcionamento dos estabelecimentos que comercializam 
material de construção, desde que providenciem a higienização 
total do local e disponibilizar álcool em gel aos usuários e 
colaboradores, e a entrega seja feita em domicílio e/ou como 
ponto de retirada de mercadorias, vedando-se a aglomeração de 
pessoas;  

V. o funcionamento do Matadouro Público Municipal, que será 
aberto na segunda e sexta feira das 06h00min às 10h00min, 
desde que seja reduzido o número de pessoas para evitar 
aglomeração no local e se mantenha os cuidados com 
higienização do local e dos colaboradores; 

Parágrafo Único - Para cumprimento do disposto no art.1, deverão 
ser adotadas medidas de proteção aos funcionários, clientes e 
colaboradores, estabelecendo a distância 1,5 metros entre cada pessoa, 
limitando a entrada de pessoas em 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade de público no estabelecimento, e adotando quando possível 
sistema de escala, alteração de jornadas e revezamento de turnos, para 
reduzir o fluxo e não permitir aglomerações e restrito aos horários de 
8h00min ás 14h00min.  

Art. 2º Fica prorrogado a suspensão das aulas da Rede Municipal de 
Ensino, Creches, Bibliotecas, Centros de Convivência de Idosos, Centro 
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de Referência de Assistência Social, até o dia 15 de abril do corrente ano. 

Parágrafo Único - Os gestores e responsáveis das escolas devem 
manter o acompanhamento de suas unidades escolares nesse período de 
recesso. E os vigilantes deverão manter suas atividades nas unidades, 
uma vez que desempenham papel fundamental na segurança das escolas 
que contam com a presença desse profissional.  

Art. 3º Fica determinado que os servidores vinculados a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, residente e domiciliado em 
Alagoa Nova – PB, cumpram seu expediente das 07h00min às 
13h00min, uma vez que com a possível aprovação do Auxílio 
Emergencial, será necessário o funcionamento desse órgão, sendo que: 

I. O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, irá 
funcionar com o trabalho interno e a Coordenação deverá 
adequar a permanência dos servidores em suas atividades 
laborais em dias alternados para que se evite aglomeração; nos 
casos de urgência e emergência, e vulnerabilidade o 
atendimento será presencial, com intervalos mínimos de 45min 
(quarenta e cinco minutos) evitando- se aglomerações, a fim de 
evitar que se tenha prejuízo na oferta de serviço; 

II. O Bolsa Família, irá funcionar com o trabalho interno e o 
Coordenação deverá adequar a permanência dos servidores em 
suas atividades laborais em dias alternados para que se evite 
aglomeração; nos casos de urgência e emergência, e 
vulnerabilidade o atendimento será presencial, com intervalos 
mínimos de 45min (quarenta e cinco minutos) evitando- se 
aglomerações, a fim de evitar que se tenha prejuízo na oferta de 
serviço; 

III. O Conselho Tutelar Municipal, irá funcionar com o trabalho 
interno e o Presidente deverá adequar a permanência dos 
servidores em suas atividades laborais em dias alternados para 
que se evite aglomeração; nos casos de urgência e emergência, 
e vulnerabilidade o atendimento será presencial, com intervalos 
mínimos de 45min (quarenta e cinco minutos) evitando- se 
aglomerações, a fim de evitar que se tenha prejuízo na oferta de 
serviço; 

Parágrafo Único - Os servidores os servidores vinculados a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, que não reside em Alagoa Nova 
– PB e/ou estejam no grupo de risco conforme orientações da 
Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde e que apresentem 
atestado e/ou laudo médico se reservem o direito de permanecer em 
casa em regime de quarentena. Tal medida será adotada com a finalidade 
exclusiva de garantir e resguardar o interesse da coletividade na 
prevenção do contágio e no combate a propagação do COVID-19, 
recorrendo quando necessário o regime de teletrabalho – via remota – 
home office – videoconferência, para a elaboração de relatórios, inserção 
e atualização dos dados nos sistemas públicos. 

Art. 4º Fica determinado que os servidores vinculados a Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo e a Secretaria de Agricultura, residente 
e domiciliado em Alagoa Nova – PB, cumpram seu expediente das 
07h00min às 13h00min, sendo que o Secretario deverá adequar a 
permanência dos servidores em suas atividades laborais em dias alternados 
para que se evite aglomeração. 

Art. 6º Novas Medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 
função do cenário epidemiológico do Município de Alagoa Nova, como 
do Estado da Paraíba. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Alagoa Nova, 30 de março de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
PORTARIA Nº 018/2020 
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais. 
CONSIDERANDO o contido no ofício n. 24/2020. 

RESOLVE 
Art. 1. Designar EDELMA TARGINO, para prestar serviço ao Poder 
Judiciário desta Comarca, com ônus para esta edilidade, conforme ofício 
24/2020. 
 
Art. 2. Esta portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Alagoa Nova, 30 de março de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
PORTARIA Nº 001/2020  
   

O SECRETARIO MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, no uso de suas atribuições legais,  
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março 
de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

CONSIDERANDO as medidas restritivas temporárias adicionais 
para o enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus 
(COVID-19) previstas pelo Decreto Municipal nº 04 de 22 de 
março de 2020. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 05 de 26 de março 
de 2020 que regulamenta o exercício e o funcionamento dos 
serviços públicos e atividades essenciais para o enfrentamento da 
pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar aglomerações visando 
reduzir o contágio pelo COVID – 19; 
CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disseminação do 
COVID – 19 dentro do Município de Alagoa Nova-PB como 
objetivo de priorizar as atividades essenciais e adotar medidas de 
prevenção e preservar a Saúde Pública;  
 CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas 
emergenciais, visando a redução da circulação de pessoas, de forma 
a evitar contaminações em grande escala, restringir e preservar a 
saúde do público em geral; 

RESOLVE: 
Regulamentar o funcionamento do MATADOURO PUBLICO 
MUNICIPAL, atendendo os seguintes protocolos: 

I. Será aberto na segunda e sexta-feira das 06h00min às 
10h00min, desde que seja reduzido o número de pessoas 
para evitar aglomeração no local e se mantenha os cuidados 
com higienização do local e dos colaboradores; 

II. O abate será realizado com apenas dois funcionários com os 
devidos EPI´S; 

III. Todo o sistema de abate será acompanhado por um 
funcionário da Secretaria Municipal de Saúde; 
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IV. O proprietário do animal abatido só terá acesso a carne, na 

balança que é o momento da distribuição para o 
estabelecimento comercial; 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Alagoa Nova-PB, 27 de março de 2020. 
 
 

HANDERSON RAPHAEL DE MELO FELIX 
Secretario de Agricultura 

 


