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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATOS DO PREFEITO 

DECRETO Nº 016/2020  

DISPÕE SOBRE A 
FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS 
ANTERIORMENTE 
ESTABELECIDAS, PARA 
FUNCIONAMENTO DO SETOR 
ECONÔMICO E ENFRENTAMENTO 
DA INFECÇÃO HUMANA PELO 
NOVO 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 o Estado de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por 
meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da 
disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), 
nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

CONSIDERANDO que é crescente o número de novos casos de 
contaminação e mortes ocasionados pelo novo Coronavírus em todo 
território brasileiro, o que enseja a adoção de medidas rígidas e eficazes de 
prevenção e controle;  

CONSIDERANDO que é imprescindível a manutenção das medidas já 
determinadas e que se faz necessário a adoção de novas formas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação do novo Coronavírus no âmbito do 
Município de Alagoa Nova, notadamente através da aglomeração de 
pessoas;  

CONSIDERANDO que o Município de Alagoa Nova – PB decretou 
Situação de Emergência em Saúde através do Decreto Municipal nº. 
003/2020, de 17 de março de 2020, com determinações Decretos nº. 
004/2020, de 22 de março de 2020; 005/2020, de 26 de março de 2020; 
006/2020, de 31 de março de 2020; 007/2020, de 05 de abril de 2020; 
008/2020, de 06 de abril de 2020; e 09, de 06 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO Decreto Estadual nº 40.304 de 12 de junho de 2020 
que “Dispõe sobre a adoção do plano Novo Normal Paraíba, de medidas 
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 
(Novo Coronavírus) no âmbito da Administração Pública direta e indireta, 
bem como sobre recomendações aos municípios e ao setor privado 
estadual.” 

RESOLVE 

Art. 1º Fica instituído o Plano de Retomada Econômica no Município de 
Alagoa Nova, com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas 
estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19 e 
estabelecer parâmetros gerais para balizar as decisões sobre o 
funcionamento das atividades econômicas em todo o território municipal. 

Art. 2º As condições epidemiológicas e estruturais no Município serão 
analisadas juntamente com o Comite de Gestão de Crise em intervalos de 
15 dias, tendo como parâmetros de aferição a taxa de obediência ao 
isolamento, taxa de progressão de casos novos, taxa de letalidade e a taxa 
de ocupação hospitalar. 

Art. 3º De acordo com Decreto Estadual nº 40.304 de 12 de junho de 

2020, mantém o funcionamento de serviços públicos e das seguintes 

atividades essenciais: 

I. mercados, mercearias, açougues e padarias, ficando 
expressamente vedado o consumo de quaisquer gêneros 
alimentícios e bebidas no local;  

II. estabelecimentos odontológicos, farmacêuticos, psicológicos 
e as clínicas de fisioterapia;  

III. hortifrutis; 
IV.  distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e 

distribuidores e revendedores de água e gás;  
V. produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços 

essenciais à saúde e à higiene 
VI. estabelecimentos que comercializam material de construção;  
VII. agências bancárias e casas lotéricas;  
VIII. empresas de telecomunicações e internet;  
IX. oficinas mecânicas, borracharias e lava jatos;  
X. as lojas de autopeças, moto peças e insumos de informática, 

durante o prazo mencionado no caput, poderão funcionar, 
exclusivamente por meio de serviço de entrega de 
mercadorias (delivery), inclusive por aplicativos, vedado, em 
qualquer caso, o atendimento presencial de clientes dentro 
das suas dependências;  

XI. assistência social e atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade;  

XII. os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e 
telecomunicação em geral;  

XIII. óticas, que poderão funcionar, exclusivamente, por meio de 
entrega em domicílio, inclusive por aplicativos, e como 
ponto de retirada de mercadorias, vedando-se a aglomeração 
de pessoas;  

XIV. clínicas veterinárias, bem como os estabelecimentos 
comerciais de fornecimento de insumos e gêneros 
alimentícios pertinentes à área;  
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XV. os serviços de assistência técnica e manutenção, vedada, em 

qualquer hipótese, a aglomeração de pessoas;  
XVI. 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 estar fazendo o uso obrigatoriamente, de máscara as 
de proteção e luvas. 

§ 1º No que se referem aos restaurantes, bares, lanchonetes e similares, 
fica autorizado o funcionamento para atendimento exclusivo de serviços 
de entrega (delivery), inclusive por aplicativos, e como pontos de coleta 
pelos próprios clientes (takeaway). 

§ 2º As lojas e estabelecimentos comerciais, exclusivamente para entrega 

de mercadorias (delivery), inclusive por aplicativos, e como pontos de 

retirada de mercadorias (drive trhu), vedado, em qualquer caso, o 

atendimento presencial de clientes dentro das suas dependências;  

Art. 4º As seguintes atividades poderão funcionar a partir do dia 16 de 

junho de 2020, observados os protocolos de funcionamento específicos de 

cada setor, o uso obrigatório de máscaras, e as seguintes condições:  

I. salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços 

pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e 

sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando 

todas as normas de distanciamento social; 

II. as missas, cultos e demais cerimônias religiosas poderão ser 

realizadas online, e nas sedes das igrejas e templos, neste caso com 

ocupação máxima de 30% da capacidade e observando todas as 

normas de distanciamento social entre os fiéis de 1,5 metros, após 

apresentarem plano de abertura para ser avaliado pelo Comitê de 

Gestão de Crise. 

Art. 5º Permanecem fechados os estabelecimentos como: academias de 
esportes e ginástica, centro esportivos, campos de futebol, clubes em 
geral, áreas de lazer, casas de festas ou de espetáculos, shows artísticos e 
congêneres, ou quaisquer estabelecimentos de entretenimento de 
ambiente fechado ou aberto; e eventos com aglomerações. 

 Art. 6º A Secretaria Municipal de Saúde manterá monitoramento da 
evolução da pandemia da COVID-19 no Município, em especial dos 
efeitos da suspensão gradual e regionalizada de restrições de serviços e 
atividades nas condições estruturais e epidemiológicas, podendo elaborar 
novas recomendações a qualquer tempo. 

Art. 7º Fica prorrogada, até ulterior deliberação, a suspensão das 

atividades presenciais no âmbito da Administração Pública Municipal 

instituída pelos Decretos 005, de 26 de março de 2020 e 013, de 18 de 

maio de 2020.  

§ 1º O disposto no caput não se aplica àquelas atividades que não podem 

ser executadas de forma remota (home office), cuja definição ficará a cargo 

dos secretários municipais;  

§ 2º O disposto nesse artigo não se aplica aos servidores das Secretarias de 

Saúde que ficam sujeitos à jornada de trabalho estabelecida pela chefia 

imediata.  

§ 3º Não será permitido o trabalho presencial dos servidores municipal: 

I - que tenham histórico de doenças respiratórias ou doenças crônicas, ou 

cujos familiares, que habitam a mesma residência, tenham doenças 

crônicas, devidamente comprovadas através de atestados médicos;  

II - gestantes e lactantes;  

III - que utilizam medicamentos imunossupressores;  

IV - que manifestarem sintomas respiratórios, como febre, tosse, coriza 

ou dificuldade de respirar.  

§ 4º Todas as questões relativas ao enquadramento ou não dos servidores 

municipais nas hipóteses tratadas no § 3º serão decididas pelos secretários 

municipais.  

Art. 8º A infração a quaisquer dos dispositivos desta normativa acarretará 

cassação de alvará de funcionamento e interdição imediata do 

estabelecimento, com encaminhamento do auto de infração para os órgãos 

de fiscalização para a devida apuração. 

Art. 9º Fica determinada a prorrogação da suspensão das aulas presenciais 

nas escolas, em todo o território Municipal até ulterior deliberação, de 

acordo com o Decreto Estadual nº 40.304 de 12 de junho de 2020.  

Art. 10 Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico do Município.  

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Alagoa Nova, 15 de junho de 2020 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 
 


