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DECRETO Nº 208 / 2020, DE 17 ABRIL DE 2020. 

 

Dispõe sobre alterações de redações em artigos 

que menciona, constantes no   Decreto nº 206 /  

2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da 

Administração Pública Direta e indireta, de 

medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), bem como sobre recomendações 

ao setor privado municipal. em consonância da 

situação de Emergência no Estado da Paraíba 

ante ao contexto de decretação de Emergência 

em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo 

Ministério da Saúde e a declaração da condição 

de pandemia de infecção humana pelo 

Coronavírus definida pela Organização 

Mundial de Saúde. 

 
O Prefeito Municipal de Cabaceiras, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso 

de suas atribuições legais e de acordo com a orientação do Governo do Estado da 

Paraíba ao combate e a prevenção do Coronavírus, conforme DECRETOS Nº 40.135 

DE 20 DE MARÇO DE 2020 e 40.169, DE 4 DE ABRIL DE 2020,   defendida pela 

Organização Mundial de Saúde, dispõe sobre a adoção de recomendações e de medidas 

de suspensões temporárias e emergenciais na Administração Pública Municipal, bem 

como no setor privado. 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1° O art. 1º do Decreto n 206 /2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“ Art. 1º Ficam suspensos até o dia 03 (três) de maio de 2020: 

 

I - as aulas e atividades escolares de toda Rede Pública Municipal de Ensino; 

II- serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos; 

 

III - transportes Universitários e para pacientes em consultas eletivas e Viagens para 

trabalho em outra cidade da Paraíba; 

 

IV - atividades Desportivas Municipais e Intermunicipais; 
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V - eventos de Massa; 

 

VI – as atividades promovidas pelo Governo do Município que envolvam a 

aglomeração de pessoas; 

VII - viagens de servidores Públicos Municipais para fora do estado, enquanto 

perdurar o estado de emergência de saúde pública e situações excepcionais apenas com 

autorização expressa do Prefeito Municipal; 

VIII - suspensão das férias dos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, 

exceto casos excepcionais autorizados pelo Secretário Municipal da Saúde.” 

Art. 2º O Art. 4º do Decreto n 206 / 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º Continua suspensa, até  03 de maio de 2020, passível de prorrogação, as 

atividades de Feira dentro do Mercado Público Municipal, exceto o açougue, feira de frutas, 

verduras e legumes, que é serviço essencial, com funcionamento reduzido até às 13h, usando 

os equipamentos de proteção individual para os manipuladores dos produtos, mantendo a 

distância de 2m entre uma pessoa e outra, os produtos não podem ser manipulados pelos 

consumidores.” 

 
Art. 3º O art. 5º do DECRETO 206 / 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º Ficam suspensas, até o dia 03 de maio de 2020, passível de prorrogação, as 

atividades bares, pousadas, hotéis, festas noturnas e estabelecimentos similares, parques de 

diversão e estabelecimentos congêneres, públicos e privados: 

 

§ 1º No período de que trata o “caput”, deste artigo, os bares e estabelecimentos congêneres 

poderão funcionar apenas por serviços de entrega, inclusive por aplicativo.  

 

§ 2° A não observância do disposto do Caput deste artigo, implicará na Abertura de Processo 

Administrativo concernente a cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, bem 

como a interdição temporária do Estabelecimento pela Vigilância Sanitária.” 

 

Art. 4º Fica liberado o atendimento nas Academias de musculação, obedecendo: 

 

I - evitar o compartimento de utensílios e materiais sem a higienização rigorosa com álcool 

a 70% ou água e sabão; 

II - aumentar a distância entre todas as máquinas e equipamentos, com distância de 1,5m de 

uma para outra; 

III - aumentar a frequência de higienização de superfícies, após cada secção de uso; 
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IV - manter ventilados e arejados os ambientes de uso coletivo; 

V - orientar todos os profissionais quanto à necessidade do uso permanente de álcool em gel, 

máscaras e luvas, e higienização contínua das mãos, independente da função que exercerem; 

VI -.manter a higienização do local e disponibilizar álcool a 70% ou água e sabão para lavagem das 

mãos dos usuários; 

VII - obrigatoriedade dos equipamentos de proteção individuais -EPI para os funcionários 

(máscara e álcool a 70%); 

 

VIII- agendar horários dos usuários para fazer a higienização e não ter aglomeração. 

 

Art. 5º Fica determinado a realização de reuniões periódicas para o acompanhamento 

do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus para monitoramento do cenário 

epidemiológico. 

 

Art. 6º A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com sua equipe dará apoio aos 

munícipes. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os 

artigos 1º, 4º e 5º do Decreto nº 206/2020.  

 

Art. 8º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do 

cenário epidemiológico do Estado. 

 

Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.  

 

Cabaceiras-PB, 17 de abril de 2020. 
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