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DECRETO Nº 011/2020 
 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS 

TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE 
CONTÁGIO, COM BASE NO DECRETO ESTADUAL Nº 40.188 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 confirmação de casos de Novo Coronavírus (COVID-19) no Estado da Paraíba; 

 
CONSIDERANDO que estudos recentes demonstram as eficácias das medidas de afastamento social precoce para restringir a 
disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO a prorrogação do Decreto no 40.188 de 17 de abril de 2020, determinada pelo Governo do Estado da 
Paraíba; 
 

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. 
 

RESOLVE 

Art. 1º Fica proibido o funcionamento, até a vigência desse decreto, dos seguintes estabelecimentos e atividades: 
 
I - Restaurantes, bares, lanchonetes e similares; 

II - Salões de Beleza e demais atividades de estética;  

III- Academias e demais atividades de ginástica;  

IV- Mercado Público Municipal;  

V- Feira Agroecológica;  

VI- Comércio de Confecções ;  

VII- Comércio de miudezas, artigos importados e de papelaria;  

VIII- Lan House; 

IX- Igrejas e demais tipos de culto e reuniões que aglomeram pessoas.  

X- De Hoteis e Pousadas. 

§1º. No que se referem aos restaurantes, bares, lanchonetes e similares, fica autorizado o funcionamento para atendimento 
exclusivo de serviços de entrega (delivery). 
§2º. Em consonância com o do Decreto no 40.188 publicado em 17 de abril de 2020, fica autorizado o funcionamento de óticas, 
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que poderão funcionar, exclusivamente, por meio de entrega em domicílio e/ou como ponto de retirada de mercadorias e 
com agendamento de atendimento. Para cumprimento deverão adotar medidas de proteção aos seus funcionários, clientes e 
colaboradores, estabelecendo a distância 1,5 metros entre cada pessoa e adotando, quando possível sistema de escala, alteração 
de jornadas e revezamento de turnos, para reduzir o fluxo e não permitir aglomerações.  

Art. 2º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, por este decreto, e também pelos decretos 004/2020, 005/2020, 

006/2020 e 008/2020 ficam obrigados a fornecer máscaras para todos os seus empregados, prestadores de serviço, 

colaboradores, sendo vedada a permanência de qualquer pessoa no interior do estabelecimento, ou em filas para atendimento 

formadas do lado de fora, sem a utilização de máscaras. 

Art. 3º Nos casos de descumprimento das regras impostas deste Decreto e das determinações federal e estadual, deve o 

Município se valer do poder de polícia, com base na excepcionalidade do momento e nos termos da lei, sujeitando o infrator: 

 
I – multa de 2 (duas) a 20 (vinte) UFRPBs, proporcional ao porte do estabelecimento; 

II – Cassação do alvará, em caso de reicindência; 

III – Fechamento compulsório pelas autoridades competentes, em caso de manutenção do descumprimento. 

Paragrafo único. Além das penalidades previstas neste artigo, o infrator que infringir determinação do poder público, 
destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, poderá responder criminalmente nos termos do art. 268 do 
Código Penal e suas respectivas sanções. 

Art. 4º As medidas de proteção estabelecidas neste Decreto vigorarão até o dia 03 de maio de 2020, inclusive podendo ser 

prorrogadas ou revistas a qualquer tempo, em função do cenário epidemiológico do Município de Alagoa Nova, como do Estado 

da Paraíba.  

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Alagoa Nova, 20 de abril de 2020  
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
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