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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATOS DO PREFEITO 
DECRETO Nº 008/2020  

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS 
TEMPORARIAS PARA O EXERCICIO 
E FUNCIONAMENTO DO COMERCIO 
DIANTE DO 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 que tradicionalmente na Semana Santa é comum que 
nesses dias as pessoas substituam o consumo de carnes pelo consumo de 
peixe e visando a necessidade de assegurar o regular abastecimento dos 
munícipes de Alagoa Nova – PB; 

DECRETA 

Art. 1º Fica determinado excepcionalmente o funcionamento da feira 

para venda de peixe do Município de Alagoa Nova - PB, em virtude da 

semana santa, em horário reduzido, das 07:00 até as 12:00, no dia 08 de 

abril do corrente ano (quarta-feira) e no dia 09 de abril do corrente ano 

(quinta-feira) sob as seguintes regulamentações: 

a)  Somente  poder ão atender  mediant e controle d e 
f luxo d e p essoas ,  não sendo permi t ida  a  
presença simultânea d e mais  d e um cl ient e  no  
mesmo banco;  

b) Os vendedore s  dever ão  es tar  f azendo o  uso  

obrigatoriamente ,  de  máscara s  de  pro teção e  

luvas ;  

c )  As  s acol as  ou ca ixa s  que  armazenam os  produtos  
comer c i a l i z ados  dever ão ser ,  obrigator iament e,  
desinfectad as  pelo com erciant e,  p or  meio  de  
borr ifadas com  álcool 70º ,  nas  par tes  in ternas  e  
exter nas ,  para  ev i t ar  que  os  re fer idos  produtos  
se j am os  condutore s  do  v íru s  par a  dentr o  da s  
res idênc i as  dos  c l iente s ;  

d) Manter à disposição e em local estratégico álcool 70º  p ar a  

a  u t i l i z ação  dos  c l ien tes  e  o  pr ópr io  vendedor;  

e) Os bancos  ser ão  d i spos to s  a  c ada  5  metr os  de  

d i s t ânc i a  de  u m do outr o ;  

Parágrafo Único - Para cumprimento do disposto no art.1, deverão 

ser adotadas medidas de proteção aos vendedores e clientes, 

estabelecendo a distância 1,5 metros entre cada pessoa e adotando para 

reduzir o fluxo e não permitir aglomerações.  

Art. 2º Liberar o funcionamento das atividades de construção civil, com 

limitação de 1 (um) trabalhador para cada 30 m2 de intervenção, 

limitado a 6 (seis) trabalhadores por obra, devendo es t ar  f a zendo 

o  uso  obrigat oriamente ,  de  máscar as  de  pro teção e  

luvas . 

Art. 3º Novas Medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico do Município de Alagoa Nova, como 

do Estado da Paraíba. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

Alagoa Nova,06 de abril de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 


