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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATOS DO PREFEITO 

DECRETO Nº 015/2020  
 

DISPÕE SOBRE AS NOVAS 
MEDIDAS PARA O 
ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DECORRENTE DO 
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 necessária observância ao teor das recomendações, 
instruções e normativas dos diversos órgãos internacionais, federais e 
estaduais para que sejam adotadas medidas severas e efetivas no combate à 
propagação do novo Coronavírus (COVID-19);  

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; 
e 008/2020, de 06 de abril de 2020; 012/2020 de 04 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade decretado no município de 
Alagoa Nova por meio do Decreto Municipal nº 09, de 06 de abril de 
2020, já homologado em Sessão Extraordinária pela Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba;  

CONSIDERANDO que este Município faz parte da mesorregião do 
agreste paraibano, tendo a cidade de Campina Grande – PB como polo 
central (28,6 km) e que até a presente possui 1.809 casos confirmados de 
COVID-19; 

CONSIDERANDO o aumento de casos de COVID-19 no município de 
Alagoa Nova, bem como nos municípios circunvizinhos, como Esperança, 
Areia, Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça; Remígio, 
Areia; 

CONSIDERANDO a confirmação de 45 casos de COVID-19 no 
município de Alagoa Nova;  

CONSIDERANDO a confirmação do primeiro óbito de COVID-19 no 
município de Alagoa Nova;  

CONSIDERANDO a precária realidade do sistema de saúde nacional para 
o tratamento de pessoas já infectadas e, que a prevenção é a melhor forma 
de combate à pandemia, conforme estudos científicos e experiências 
internacionais de países em situação mais avançada da epidemia, os quais 
demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce, para 
restringir a disseminação do coronavírus e a necessidade de se reduzir a 
circulação de pessoas e evitar aglomerações no âmbito local;  

CONSIDERANDO, a decisão no âmbito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6.341, do Supremo Tribunal Federal, publicada 
no DJE nº 72, aos 25/03/2020, através da qual decidiu-se que os 
Municípios possuem legitimidade concorrente para a adoção de medidas 
no campo da saúde pública, nos termos no art. 23, II, da Constituição; 

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.288, de 30 de maio de 
2020 que “Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre 
recomendações aos municípios e ao setor privado estadual.”. 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º As medidas de proteção estabelecidas no Decreto Municipal nº 

13/2020, fica com os seus efeitos prorrogados ate o dia 14 de junho 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. 
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Art. 2º Estender as medidas restritivas nos termos do Decreto Estadual nº 
40.288 de 30 de maio de 2020ao município de Alagoa Nova-PB. 

Art. 3º O Poder Executivo promoverá ampla divulgação das medidas 
determinadas neste Decreto. 

Art. 4º As dúvidas ou consultas acerca das vedações e permissões 

estabelecidas no presente decreto poderão ser dirimidas através de 

consulta formulada à Procuradoria Geral do Estado, através do e-mail 

procuradoriaalagoanova2017@gmail.com. 

Art. 5º Ficam mantidas e ratificadas todas as deliberações anteriormente 

adotadas relativas ao combate da pandemia do novo coronavírus.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Alagoa Nova,04 de junho de 2020. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 
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