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DECRETO Nº 003/2020  
    

DECLARA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-
PB E DISPÕE SOBRE MEDIDAS 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 que, segundo o art. 196, da CR/88, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado. 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de 

importância internacional declarada pela Lei Federal n. 13.979 de 

06 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

declarou estado de pandemia em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus; 

CONSIDERANDO que, no dia 13 de fevereiro de 2020, o 

Ministério da Saúde, nos termos dos incisos I e II do parágrafo 

único do art. 87 da CR/88, publicou a Portaria nº 188/GM/MS, 

de 04 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde 

Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020, em seu 

artigo 1º, confere aos entes federados a possibilidade de adoção de 

medidas que poderão ser implementadas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO que estudos recentes demostram a eficácia das 

medidas de afastamento social precoce para contenção da 

disseminação da COVID-19;  

 
CONSIDERANDO que cabe também ao Poder Público Municipal, 

no âmbito de suas competências, a adoção de medidas para 

preparação, controle, contenção e mitigação de transmissão da 

COVID-19 em seu território. 

 
DECRETA 

Art. 1º Este Decreto 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. 

Art. 2º Como medidas preventivas para não disseminação da 

doença recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios 

fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de 

doenças crônicas evitem transitar em ambientes com aglomeração 

de pessoas.  

Art. 3º Ficam suspensos, pelo período de vigência deste Decreto, 

no âmbito do Município de Alagoa Nova - PB: 

I - viagens de servidores municipais a serviço do Município de 

Alagoa Nova para deslocamento no território nacional ou no 

exterior;  

II - férias de servidores de áreas essenciais ao enfrentamento da 

pandemia;  

Art. 4º Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com 

dispensa de licitação, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666/93, 

para a contratação de profissionais e pessoas jurídicas, aquisição de 

medicamentos e outros insumos para o enfrentamento da epidemia 

no Município.  

Art. 5º As ações e os serviços públicos de saúde voltados à 

contenção da emergência serão articulados pela Secretaria de Saúde 

e poderão contar com a participação dos demais órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal.  

Art. 6º Fica temporariamente suspenso o atendimento presencial 

ao público em geral, prestado pelos órgãos da Administração 

Pública Direta e Indireta deste ente Municipal, devendo tais órgãos 

funcionarem somente de forma interna e em casos de necessidade. 
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Art. 7º Os titulares dos órgãos e entidades adotarão todas as 

medidas de prevenção necessárias para controlar a contaminação 

dos servidores e usuários pelo Coronavírus (COVID-19), devendo 

comunicar às autoridades competentes os casos de suspeita de 

contaminação. 

§1º Na existência da suspeita de que trata este artigo, a Secretaria 

Municipal de Saúde poderá determinar a realização de medidas 

sanitárias profiláticas para descontaminação do ambiente. 

§2º Deverão ser afixadas orientações aos servidores e usuários para 

a prevenção da contaminação de que trata este Decreto, 

preferencialmente conforme as normas estabelecidas pela 

Sociedade Brasileira de Infectologista. 

Art. 8º Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância nacional e internacional, decorrente do Coronavírus 

(COVID-19), os órgãos da Administração Pública Municipal 

adotarão as orientações e recomendações do Ministério da Saúde e 

da Organização Mundial de Saúde, bem como das entidades de 

saúde estadual e local, com o objetivo de proteção da coletividade; 

Art. 9º Eventos de massa (governamentais, esportivos, artísticos, 

culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros com 

concentração próxima de pessoas), com público estimado igual ou 

acima de 20 pessoas para espaços abertos e 30 pessoas para espaços 

fechados ou em que a distância mínima entre pessoas não possa ser 

de dois ou mais metros devem ser cancelados ou adiados. 

§1º Nas situações em que não for possível o cancelamento ou 

adiamento, devem ocorrer com portões fechados, sem a 

participação do público; 

§2º As reuniões que envolvam população de alto risco para doença 

severa pelo COVID-19, como idosos e pacientes com doenças 

crônicas, devem ser canceladas. 

§3º Nos eventos abertos, recomenda-se a distância de um metro 

entre as pessoas. 

Art. 10 Ficam suspensas a partir do dia 18 de março de 2020, as 

aulas da Rede Municipal de Ensino, Creches, Bibliotecas, Centros 

de Convivência de Idosos, Centro de Referência de Assistência 

Social, até o dia 30 de março do corrente ano, com possibilidade de 

prorrogação. 

§1º A carga horária da Rede Municipal de Ensino será reorganizada 

posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de forma 

que não haja prejuízo educacional.  

§2º Nos termos do caput deste artigo, fica a Secretaria Municipal 

de Educação autorizada a efetuar compensações dos dias letivos, 

suspensos por este Decreto, durante o período de recesso escolar 

do mês de julho.  

§3º A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio de seu 

corpo técnico, deverá reorganizar as atividades sócio-assistenciais 

suprimidas no caput deste artigo de forma a minimizar o impacto 

àqueles em situações de vulnerabilidade social. 

Art. 11 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas 

a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do 

Município.   

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em 

saúde causado pela COVID-19. 

  

Alagoa Nova, 17 de março de 2020. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 


