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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
ATOS DO PREFEITO 

 
DECRETO Nº 005/2020  
    

REGULAMENTA 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 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 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; 

 
DECRETA 

Capítulo I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica suspenso, até ulterior deliberação, o atendimento ao 

público nos prédios das repartições públicas municipais, com o único 

objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 

contágio e no combate da propagação do coronavírus (COVID-19). 

Parágrafo Único – Permanecerá funcionando os serviços públicos que 

tenham atividades essenciais, sendo que os casos de urgência e 

emergência serão monitorados, preferencialmente, por via eletrônica ou 

telefônica. 

Capítulo II 

MEDIDAS URGENTES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 2º Todas as Secretarias, Departamentos, Setores e Coordenações 

deverão suspender a realização de eventos e reuniões enquanto perdurar 

o estado de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19).  

Parágrafo Único - Para cumprimento do disposto no caput, o órgão 

ou entidade avaliará a possibilidade da realização da reunião por meio de 

videoconferência ou de outro meio eletrônico.  

Art. 3º A divulgação das informações relacionadas a pandemia de 

COVID – 19 serão divulgadas através da web site: “ 

http://alagoanova.pb.gov.br//”, bem como as redes institucionais do 

Município, como Facebook e Instagram, e por meio de “carro de som”. 

Seção I 

Educação 

Art. 4º A secretaria irá funcionar em regime especial, neste período, com 

prioridade nos atendimentos via telefone ou outros meios de 

comunicação, evitando aglomerações de servidores e usuários em sua 

sede, resguardando assim, os servidores de qualquer forma de contágio. 

Art. 5º As unidades escolares permanecerão fechadas do dia 18 ao dia 31 

de março do ano de 2020. Sendo o presente recesso a antecipação das 

férias que ocorreria no mês de junho do corrente ano, não havendo 

prejuízos quanto ao cumprimento dos 200 dias letivos como determina a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 9.394/1996. 

Art. 6º Os gestores e responsáveis das escolas devem manter o 

acompanhamento de suas unidades escolares nesse período de recesso, a 

fim de realizar quaisquer diligências orientadas pela Secretaria. 

http://alagoanova.pb.gov.br/
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Art. 7º 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. 

Seção II 

Saúde 

Art. 8º A Secretaria Municipal de Saúde deverá organizar campanhas de 

conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus (COVID-19), observadas as informações e diretrizes 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  

Art. 9º A Secretaria Municipal de Saúde adotará medidas administrativas 

para a criação de estratégias de comunicação e informação para 

esclarecimentos da população a respeito do Coronavírus e enfrentamento 

as fake News. 

Art. 10º A Secretaria Municipal de Saúde deverá buscar reservar horário 

na rádio local para que os gestores e/ou profissionais de saúde esclareçam 

quanto aos fluxos de atendimento, sensibilização da população sobre 

etiqueta respiratória e auto isolamento na presença de sintomas. 

Art. 11 Fica determinada a criação de um protocolo médico de 

atendimento para o transporte, através do SAMU 192, de pacientes com 

suspeita de Coronavírus e casos confirmados de COVID-19. 

Art. 12 A Secretaria de Saúde deverá:  

I. recomendar a ampliação do prazo de prescrições de 

medicamentos de uso contínuo reduzindo assim a necessidade 

de deslocamento até as Unidades de Saúde da Família e 

Farmácias Populares;  

II. determinar que às Unidades de Saúde da Família não realizem 

atividades de grupos com o intuito de reduzir a circulação de 

pessoas;  

III. estimular a vacinação anti-influenza de forma domiciliar para os 

idosos a partir do dia 23 de março de 2020; 

IV. recomendar a redução das visitas hospitalares para o mínimo 

possível;  

V. restringir visitas de pessoas com quadros gripais às enfermarias 

e leitos;  

VI. orientar sobre a utilização dos equipamentos de proteção 

individual, necessários aos atendimentos de casos suspeitos e 

demais medidas de precaução;  

VII. verificar, junto à rede de atenção, a adequação e cumprimento 

de medidas de biossegurança, indicadas para o atendimento de 

casos suspeitos e confirmados;  

VIII. informar as medidas a serem adotadas, pelos profissionais de 

diversas áreas e a população em geral;  

IX. elaborar, materiais informativos e educativos sobre o Novo 

Coronavírus - COVID-19, e repassá-los aos profissionais de 

saúde e à população; 

X. apresentar a situação epidemiológica, nas reuniões do Comitê 

de Municipal de Enfrentamento ao COVID-19; 

XI. manter todo o quadro de funcionários em seus ambientes de 

trabalho, cumprindo carga horária completa, dado o caráter 

emergencial das atribuições daqueles; 

XII. determinar que os profissionais de saúde realizem buscas ativas 

e orientem os usuários que retornarem de lugar epidêmico, a 

manter isolamento por um período de 14 (quatorze) dias; 

XIII. determinar a imediata suspensão das férias dos profissionais de 

saúde por período indeterminado; 

Art. 13 A Secretaria de Saúde disponibilizará o seguinte número de 

contato telefônico para plantões de dúvidas: (83) 99305-3487. 

Seção II.I 

Atenção Básica 

Art. 14 O horário de atendimento nas unidades de saúde ocorrerá das: 

08:00h até as 13:00h. 

Art. 15 Ficará suspensa a realização de atividades coletivas de qualquer 

natureza (principalmente grupo de idosos, hipertensos, diabéticos e 

gestantes), até novo indicativo das autoridades de saúde. 

Art. 16 Os agendamentos deverão ser por horários e atendimentos 

individuais, a fim de não expor os usuários a um ambiente de grande 

circulação viral. 

Art. 17 Realização das reuniões de equipe de forma remota, por meio de 

videoconferência ou de outro meio eletrônico.  

Art. 18 Ampliação quanto ao uso de EPI´S (equipamentos de proteção 

individual) sempre que se julgar necessário e oportuno para a segurança 

do paciente e profissional. 

Art. 19 Adoção de medidas preventivas no atendimento domiciliar: evitar 

tocar em objetos e utensílios da residência, higienizando as mãos com água 

e sabão e o álcool gel 70%. 

Art. 20 Estando na UBSF deve ser rigorosamente realizada a higienizando 

das mãos com água e sabão e o álcool gel 70%. 

Art. 21 Observação das condições do ambiente de trabalho com relação a 

ventilação e não compartilhamento de objetos pessoais (caneta, prancheta 

e copos). 

Art. 22 Solicitação para que o acompanhante só se faça presente em casos 

onde é considerado indispensável, devendo ser submetido aos mesmos 

procedimentos de higiene 

Art. 23 Fortalecimento do plano de limpeza e saneamento do ambiente 

com intervenções realizadas em tempos regulares, especialmente após 

cada atendimento 

Art. 24 Monitorar pessoas recém-chegadas de viagem. 

Art. 25 Realizar os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde 

(principalmente as notificações) como também o esclarecimento do 

usuário sobre as medidas tomadas. 
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Art. 26 Qualquer surgimento dos sintomas deverá ser comunicado o 

agente de saúde da área, para ele entrar em contato com a equipe de saúde 

para agendamento ou visita domiciliar caso necessário. 

Art. 27 Usuários que chegaram de viagem monitorar o surgimento de 

sintomas por 7 (sete) dias principalmente se estiveram em áreas de risco. 

Seção II.II 

Vigilância Ambiental 

Art. 28 Redução da carga horária dos ACE´S de acordo com as unidades 

de saúde das 08:00h as 13:00h de segunda a sexta e suspenção das visitas 

domiciliares. 

Art. 29 A equipe de agentes realizará rodízio entre os profissionais no 

Ponto de Apoio que estará aberto a comunidade para o Controle Biológico 

(distribuição de piabas) no combate à Dengue. 

Art. 30 Os agentes realizarão orientações sobre os cuidados preventivos a 

COVID-19, principalmente na atividade de higienização das mãos e 

utilização de álcool em gel. 

Art. 31 Orientar os usuários a procurarem a unidade de saúde de qual 

fazem parte em caso de surgimento dos sintomas. 

Art. 32 Observação das condições do ambiente de trabalho com relação a 

ventilação e não compartilhamento de objetos pessoais (caneta, prancheta 

e copos).  

Art. 33 Realização de pescaria semanalmente e/ou quando houver 

necessidade. 

Art. 34 Participar de momentos educativos ao ser convocado pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Seção II.II 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF 

Art. 35 Suspensão de atividades coletivas de qualquer natureza 

(principalmente grupo de idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes), até 

novo indicativo das autoridades de saúde. 

Art. 36 Realização das reuniões de equipe NASF de forma remota, 

utilizando ferramentas de comunicação a longa distância. 

Art. 37 Suspensão das reuniões para matriciamento e discussão de caso. 

Casos novos que exijam intervenções urgentes da equipe NASF devem ser 

repassados pelas Equipes de Saúde da Família para a equipe NASF, através 

de realização da reunião por meio de videoconferência ou de outro meio 

eletrônico.  

Art. 38 Agendamento por horário dos atendimentos individuais nas 

unidades básicas de saúde, a fim de não expor os usuários a um ambiente 

de grande circulação viral. Em caso de imprescindível necessidade de 

atendimento, realizar visitas domiciliares, devendo sob a responsabilidade 

dos profissionais NASF a construção de critérios de priorização de 

atendimentos nos diversos núcleos profissionais e eixos de cuidados. 

Art. 39 Identificação de um profissional NASF como referência para cada 

equipe apoiada, facilitando a comunicação entre as equipes, auxiliando na 

divulgação e esclarecimento de informações. 

Seção II.III 

Policlínica Municipal 

Art. 40 Eliminação, no ambiente terapêutico, de cumprimentos com 

apertos de mãos, abraços e beijos, esclarecendo de forma pedagógica, o 

motivo de tal mudança de hábitos e costumes. 

Art. 41 Solicitação para que o acompanhante só se faça presente em casos 

onde é considerado indispensável, devendo ser submetido aos mesmos 

procedimentos de higiene. 

Art. 42 Lavagem rigorosa das mãos com água e sabão, antes e após o 

atendimento. O álcool 70% é um adicional de higienização, mas não 

substituí a lavagem das mãos. 

Art. 43 Antes de iniciar um atendimento ou consulta instrução ao paciente 

sobre a lavagem das mãos com água e sabão, disponibilizado também o 

álcool gel 70%. 

Art. 44 Agendamentos por horários, atendimentos individuais, a fim de 

não expor os usuários a um ambiente de grande circulação viral. 

Art. 45 Utilização de alertas visuais (placas, pôsteres) na entrada e em 

locais estratégicos (áreas de espera e corredor) para fornecer instruções 

aos pacientes e acompanhantes sobre higiene das mãos, etiqueta 

respiratória e da tosse. 

Art. 46 Organização da sala de espera evitando proximidade entre os 

pacientes. 

Art. 47 Fortalecimento do plano de limpeza e saneamento do ambiente 

com intervenções realizadas em tempos regulares, especialmente após 

cada atendimento. 

Art. 48 Limpeza de todos equipamentos e dispositivos (macas, maçanetas, 

corrimãos, cadeiras, materiais/ recursos terapêuticos, entre outros) com 

álcool gel 70%, após o uso. 

Art. 49 Orientação dos pacientes e/ou seus acompanhantes, para 

desmarcar consultas e atendimentos caso esteja, com sintomas de 

resfriado/gripe (tosse, coriza, febre e falta de ar). 

Art. 50 Ampliação quanto ao uso de EPI´S (equipamentos de proteção 

individual) sempre que se julgar necessário e oportuno para a segurança 

do paciente e profissional. 
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Seção II.IV 

Farmácia Básica Municipal 

Art. 51 Redução da carga horária da Farmácia Básica Municipal de acordo 

com as unidades de saúde das 08:00h as 13:00h de segunda a sexta. 

Art. 52 A fila para dispensação de medicamentos deve obedecer a 

distância mínima recomendada de 1M (um metro) de distância entre 

usuários. 

Art. 53 Intensificação da lavagem das mãos com água e sabão e utilização 

do álcool 70% pelos profissionais lotados neste estabelecimento de saúde. 

Art. 54 Disponibilização de dispenseres de álcool gel 70% na área interna 

e externa da Farmácia Básica. 

Art. 55 Orientações para que os profissionais utilizem os EPI´S 

(equipamentos de Proteção Individual) ficando atentos para o descarte e 

utilização de um novo EPI. 

Art. 56 Orientação aos usuários quanto a importância da lavagem das 

mãos com água e sabão e o uso do álcool 70% em sua rotina. 

Seção II.V 

Hospital Sofia de Castro Costa 

Art. 57 Evitar, no ambiente terapêutico, os cumprimentos com apertos 

de mãos, abraços e beijos, esclarecendo de forma pedagógica, o motivo de 

tal mudança de hábitos e costumes. 

Art. 58 Solicitação para que o acompanhante só se faça presente em casos 

onde é considerado indispensável, devendo ser submetido aos mesmos 

procedimentos de higiene. 

Art. 59 Lavagem rigorosa das mãos com água e sabão, antes e após o 

atendimento. O álcool 70% é um adicional de higienização, mas não 

substituí a lavagem das mãos. 

Art. 60 Antes de iniciar um atendimento ou consulta instrução ao paciente 

sobre a lavagem das mãos com água e sabão, disponibilizado também o 

álcool gel 70%. 

Art. 61 Utilização de alertas visuais (placas, pôsteres) na entrada e em 

locais estratégicos (áreas de espera e corredor) para fornecer instruções 

aos pacientes e acompanhantes sobre higiene das mãos, etiqueta 

respiratória e da tosse. 

Art. 62 Limpeza de todos equipamentos e dispositivos (macas, maçanetas, 

corrimãos, cadeiras, materiais/ recursos terapêuticos, entre outros) com 

álcool gel 70%, após o uso. 

Art. 63 Ampliação quanto ao uso de EPI´S (equipamentos de proteção 

individual) sempre que se julgar necessário e oportuno para a segurança 

do paciente e profissional. 

Art. 64 Aos profissionais explicar aos pacientes todo protocolo adotado 

pelo Ministério da Saúde, principalmente no que se refere ao Isolamento 

Social Domiciliar. 

Art. 65 Fica proibido a visitação nas enfermarias a fim de evitar 

transmissão e contato a um ambiente de risco viral. 

Art. 68 Serão permitidos acompanhantes aos pacientes menores de 18 

(dezoito) anos e acima de 60 (sessenta) anos e em casos que sejam 

necessários imprescindivelmente o acompanhamento. 

Art. 69 A troca de acompanhante ocorrerá nos seguintes horários; turno 

manhã de 07h (sete horas) às 08h (oito horas); turno tarde de 17h 

(dezessete horas) ás 18h (dezoito horas). 

Art. 70 Fica suspenso visitas sociais, religiosas ou eventos que configurem 

aglomerações. 

Art. 71 Aos acompanhantes orienta-se a Lavagem rigorosa das mãos com 

água e sabão, antes e após qualquer contato com o paciente e utilização do 

álcool 70% é um adicional de higienização, mas não substituí a lavagem 

das mãos. 

Seção III 

Desenvolvimento Social 

Art. 72. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social irá funcionar 

em regime especial, neste período,  devendo minimizar o impacto àqueles 

em situação de vulnerabilidade social, com prioridade nos atendimentos 

via telefone ou outros meios de comunicação, evitando aglomerações de 

servidores e usuários em sua sede, resguardando assim, os servidores de 

qualquer forma de contágio, sendo que: 

I. O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, irá funcionar sob 

o regime de teletrabalho – via remota – home office – videoconferência, no 

entanto em casos de urgência e emergência, e vulnerabilidade o atendimento 

será presencial, com intervalos mínimos de 45min (quarenta e cinco 

minutos) evitando- se aglomerações, ficando desde já sobre aviso. 

II.O Bolsa Familia, irá funcionar sob o regime de teletrabalho – via remota 

– home office – videoconferência, no entanto em casos de urgência e 

emergência, e vulnerabilidade o atendimento será presencial, com 

intervalos mínimos de 45min (quarenta e cinco minutos) evitando- se 

aglomerações, ficando desde já sobre aviso. 

III.O Conselho Tutelar Municipal, irá funcionar sob o regime de plantão, no 

entanto em casos de urgência e emergência, e vulnerabilidade o atendimento 

será presencial, com intervalos mínimos de 45min (quarenta e cinco 

minutos) evitando- se aglomerações, ficando desde já sobre aviso. 

Seção IV 

Obras e Urbanismo 
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Art. 73 Os serviços de limpeza urbana permaneceram de segunda a 

sábado, diuturnamente, visto que são serviços essenciais, sendo mantida a 

equipe de varrição bem como o carro coletor. 

Parágrafo único. Os demais profissionais estarão disponíveis para os casos 

de urgência e emergência, ficando desde já sobre aviso.  

Seção V 

Agricultura e Abastecimento 

2Art. 74 O abastecimento de água, por ser serviço essencial, será 

mantido de forma regular, tanto na zona urbana quanto na zona rural. 

Art. 75. Fica suspensa a cobrança de taxa pela Prefeitura a feirantes pelo 

prazo de proibição da realização da feira livre, a contar da publicação 

deste decreto. 

Art. 76 Fica alterado, inciso V do art. 1º do Decreto Municipal n. 

004/2020 de 22 de março de 2020, acrescentando nova redação: o 

matadouro público, poderá funcionar 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. Fica sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura 

em conjunto com a Secretaria de Saúde a definição dos critérios para 

reabertura do matadouro público. 

CAPITULO III 

Das Disposições Finais 

Art. 77. Fica alterado o inciso III do art. 1º do Decreto Municipal n. 

004/2020 de 22 de março de 2020, acrescentando nova redação: fica 

excetuados o funcionamento de indústrias com mais de 10 funcionários 

desde que:  

I – Quanto aos funcionários:  

a) seja providenciada a higienização total do local e o procedimento 

de higienização das mãos; 

b) seja feita a demarcação do piso para garantir o distanciamento 

entre as pessoas; 

c) seja verificada a temperatura com termômetro digital 

infravermelho; 

d) o ponto eletrônico seja mantido a uma distância mínima de 1,5m 

(ANVISA); 

e) seja intensificada com frequência a higienização dos vestuários e 

disponibilizado sabão líquido e papel toalha; 

f) manter os bebedouros higienizados e fornecer água mineral para 

hidratação. 

II – Quanto ao refeitório: 

a) a alimentação no interior do recinto seja realizada com base em 

programação de horários para reduzir o fluxo de pessoas nos 

intervalos de refeição; 

b) seja intensificada a higienização. 

III – Quanto ao Processo Produtivo: 

a) manter mão de obra reduzida; 

b) seja mantida a distância mínima de 1,5m entre os funcionários, 

através de sinalizadores; 

c) intensificação de ventilação natural ou artificial; 

d) disposição de banners com orientações de medidas de 

segurança. 

IV - Quanto ao Processo Administrativo: 

a) manter mão de obra reduzida; 

b) seja mantida a distância mínima de 1,5m entre os funcionários; 

c) intensificação de ventilação natural ou artificial; 

d) intensificação de higienização da mãos e ambiente. 

V -  Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs 

a) uso de máscara; 

b) uso de luvas; 

c) óculos de proteção; 

d) proteção físicas entre as pessoas; 

e) roupas especiais de proteção. 

VI – Quanto às áreas externas: 

a) Higienização das áreas comuns; 

b) Estacionamento com sinalização horizontal. 

§1. As indústrias podem ser fiscalizadas a qualquer momento pelas 

autoridades competentes quanto ao uso de tais procedimentos.  

§2. Deverá ser obedecido a distância mínima de 1,5m entre cada 

funcionário, em consonância com os órgãos de saúde. 

Art. 78 Novas Medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico do Município de Alagoa Nova, como 

do Estado da Paraíba. 

Art. 79 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Alagoa Nova, 26 de março de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 


