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DECRETO Nº. 013/2020 
 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 
NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o 
disposto na Lei Orgânica do Município: 
 
CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Coronavírus), nos termos declarados pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020; 
CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020; 
CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica Conjunta n° 002/2020 da Secretaria de Estado da Saúde da 
Paraíba, da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, do Conselho Regional de Medicina do Estado 
da Paraíba e do Ministério Público do Estado da Paraíba; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122 de 13 de março de 2020 que declara 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; 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 01/2020, expedida em 17 de março de 2020 pela Secretaria de 
Estado da Saúde da Paraíba que estabeleceu uma série de determinações a serem cumpridas pelo estado e 
municípios visando a prevenção quanto a propagação do vírus; 
CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 
Município de Bernardino Batista/PB, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Ficam suspensas no âmbito do município por 30 (TRINTA) dias, passível de prorrogação, o 
funcionamento de: 
 
I – academias, ginásios, centros esportivos públicos, salões de beleza; 
II – bares, espetinhos, balneários, estabelecimentos similares; 
III – circos, parques de diversão e estabelecimentos congêneres, públicos e privados; 
IV – lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio; 
V –  festas religiosas, bingos, festas em comemoração a aniversários e similares, ainda que realizados em 
propriedade privada, aglomerações de pessoas em logradouros públicos, calçadas e locais similares 
VI – feira livre em geral.  
 
§ 1o . Não inclui na vedação que trata este artigo os correspondentes bancários (lotérica, banco, correios), 
estabelecimentos médicos, odontológicos e laboratoriais, restaurantes, churrascarias, farmácias, 
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distribuidoras e revendedoras de água e gás, postos de combustíveis, padarias, funerárias, 
supermercados/congêneres, desde que evitem aglomerações e cumprindo o máximo de 10 (DEZ) pessoas 
ao mesmo tempo nos citados estabelecimentos, bem como a distância mínima de 2m (dois metros) entre as 
pessoas. 
 
§ 2o. No período que trata o “caput” deste artigo, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, lojas e 
estabelecimentos congêneres deverão funcionar apenas por serviço de entrega – delivery pelos meios 
tecnológicos disponíveis.  
 
Art. 2º -  Compete a Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenação de Vigilância Sanitária fiscalizar o 
cumprimento efetivo das medidas referentes ao enfrentamento do CODIV-19 estabelecidas neste decreto, 
com requisição da Polícia Militar do Estado da Paraíba em casos de necessidade, sendo a população 
cooperadora e co-responsável, denunciando os casos contrários as medidas do presente Decreto. 
 
Art. 3º - Em caso de recusa do cumprimento das medidas previstas no presente Decreto, os órgãos descritos 
no artigo anterior, com o objetivo de atender o interesse público e evitar os ricos de contágio comunitário do 
CODIV-19, aplicar, cumulativamente, das penalidade de 01 a 50 salários mínimos, interdição total da 
atividade e cassação do alvará de licença de funcionamento na forma da legislação vigente, sem prejuízos 
das sanções criminais aplicáveis à espécie, sendo o fato imediatamente comunicado a Delegacia de Polícia 
Civil. 
 
Art. 4º - Fica suspenso o atendimento presencial ao público na sede da Prefeitura Municipal de Bernardino 
Batista/PB e nas Secretarias, Departamentos e Setores, como mecanismo de prevenção ao contágio do 
coronavírus, sendo o atendimento realizado por telefones e em último caso atendimento individual.  
 
Parágrafo único: estão excluídos da exigência do caput do artigo as Unidades Básicas de Saúde, Farmácia 
Básica, Laboratório, Serviço Móvel de Urgência – SAMU observando as particularidades normativas de cada 
setor. 
  
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser cessado os seus efeitos a 
qualquer momento mediante o contingenciamento da contamição, revogando-se as disposições em contrário.   
 
 
 

Gabinete do Prefeito Constitucional, Bernardino Batista/PB, em 24 de março de 2020. 
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