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DECRETO EXECUTIVO Nº 016/2020                                           07 DE MAIO DE 2020. 

 

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DE MEDIDAS 

TEMPORÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

NOVO CORONAVÍRUS, VETOR DA COVID-19, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIM, no uso das atribuições que lhe 

conferem a Lei Orgânica do Município (LOM) e a Lei Municipal nº 55/2000 (Regime 

Jurídico Único); 

 

CONSIDERANDO a manutenção do 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 a prorrogação do Estado de Calamidade Pública decretado 

pelo Governo do Estado da Paraíba, por meio dos Decretos nº 40.134 e 40.135, ambos  de 20 

de março de 2020, assim como o Decreto nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou 

Situação de Emergência no Estado da Paraíba;  

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, e suas alterações, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO a avaliação do cenário epidemiológico do Município de 

Capim em relação à infecção pelo coronavírus (COVID-19), especialmente diante da 

existência de registro de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus em Capim já 

confirmados até o momento neste Município pela Secretaria Municipal de Saúde, além de 

diversos outros casos sob análise, sujeitos à confirmação; 

 

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior 

expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir 

com seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações 

necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham; 

 

CONSIDERANDO POR FIM os Decretos Municipais nº 008/2020, 009/2020, 

011/2020 e 012/2020, editados por este município, os quais decretam estado de emergência e 

calamidade, bem como regulamentam funcionamento de alguns setores, decretados no 

município de Capim.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Este Decreto estabelece prorrogação de prazo de vigência de medidas temporárias ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de corrente do 

novo coronavírus, vetor da COVID-19. 

 

Art. 2º De forma excepcional, como único objetivo de resguardar o interesse da coletividade 

na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus (COVID-19), fica 

suspenso, até 30 de maio de 2020, o funcionamento de: 

 

I - centro comercial e estabelecimentos congêneres; 
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II - academias, centros de ginástica, ginásios, praças, academias de saúde, campos ou 

minicampos e estabelecimentos similares; 

III - cinemas, teatros, circos, parques de diversão, praças, ginásios, atividades em campos de 

futebol e afins; 

IV - casas de shows e espetáculos de qualquer natureza; 

V - boates, danceterias, salões de dança; 

VI - casas de festas e eventos; 

VII- feiras, exposições, congressos e seminários; 

VIII - clubes de serviço e de lazer; 

IX - clínicas de estética e salões de beleza; 

X - bares, restaurantes e lanchonetes; 

XI - lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio. 

 

§ 1º O Mercado Público do município de Capim abrirá somente no dia da feira do município, 

ou seja, somente aos sábados; 

 

§ 2º Não incorrem na vedação de que trata este artigo os órgãos de imprensa e meios de 

comunicação e telecomunicação em geral; os caixas eletrônicos bancários; instituições e 

organizações responsáveis pela operacionalização de programas de microcrédito; as casas 

lotéricas; os estabelecimentos médicos, odontológicos para serviços de emergência, 

hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, psicológicos, clínicas de 

fisioterapia e de vacinação, distribuidoras e revendedoras de água e gás, segurança privada, 

funerárias, padarias, clínicas veterinárias, lojas de produtos para animais, lavanderias, 

supermercados/congêneres, oficinas e concessionárias exclusivamente para serviços de 

manutenção e conserto em veículos; empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra 

terceirizada; fábricas de bomba de irrigação, ventiladores e ar-condicionado, bem como os 

seus respectivos serviços de manutenção; vigilância e certificações sanitárias e fitos 

sanitárias; transporte e entrega de cargas em geral; transporte de numerário; produção, 
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distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o 

funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e 

distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural, inclusive 

todos aqueles em funcionamento no interior dos estabelecimentos descritos no inciso I deste 

artigo. 

 

§ 3º A suspensão de atividades a que se refere o inciso XI deste artigo não se aplica aos 

estabelecimentos que comercializem material de construção ou material elétrico, os quais 

poderão funcionar, exclusivamente, para a aquisição de produtos necessários à realização de 

serviços urgentes, por meio de entrega em domicílio e/ou como ponto de retirada de 

mercadorias, vedando-se a aglomeração de pessoas. 

 

§ 4º Os estabelecimentos bancários poderão prestar atendimento presencial, exclusivamente 

para atividades que não possam ser realizadas nos caixas eletrônicos e canais de atendimento 

remoto, bem como para prestar auxílio ao atendimento dos aposentados, pensionistas e 

beneficiários do Bolsa Família. 

 

§ 5º Os estabelecimentos comerciais, bancários e as casas lotéricas autorizados a funcionar 

deverão adotar medidas de proteção aos seus funcionários, clientes e colaboradores, 

estabelecendo a distância de 1,5 metros entre cada pessoa e adotando, quando possível, 

sistemas de escala, alteração de jornadas e revezamento de turnos, para reduzir o fluxo e não 

permitir a aglomeração de pessoas. 

 

§ 6º Os bares, restaurantes e lanchonetes que se encontrarem às margens da rodovia estadual 

que corta o município, e, que tenham estrutura e logística adequadas, poderão funcionar para 

suporte às pessoas que transitam pela rodovia. Já os demais estabelecimentos de alimentação 

que não se encontrem nas margens da rodovia estadual, poderão funcionar desde que tenham 
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estrutura, e somente para efetuar entrega em domicílio, inclusive por aplicativo, ou 

disponibilizar a retirada no local de alimentos prontos e embalados para consumo fora do 

estabelecimento, ou ainda funcionar em sistema de drive-thru, desde que adotadas as medidas 

estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da 

propagação de infecção viral relativa ao coronavírus (COVID-19). 

 

§ 7º O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres no 

interior de hotéis, pousadas e similares poderá ser mantido para atendimento exclusivo aos 

hóspedes, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de 

prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao coronavírus 

(COVID-19). 

 

§ 8º Os supermercados e estabelecimentos congêneres deverão funcionar, em todo o território 

municipal, com a observância das seguintes determinações: 

a)  Realizar controle de acesso a uma pessoa por família, salvo em caso de absoluta 

impossibilidade da presença desacompanhada; 

b) Limitação do número de clientes a uma pessoa por cada 5m² (cinco metros 

quadrados) do estabelecimento; 

c) Cumprimento pleno e irrestrito de todas as recomendações de prevenção e controle 

para o enfrentamento da COVID-19 expedidas pelas autoridades sanitárias 

competentes, inclusive a Organização Mundial de Saúde, para prevenção ao contágio 

e contenção de infecção viral relativa ao coronavírus COVID-19; 

d) Fornecer todos os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários; 

e) Somente permitir o acesso de pessoas às suas dependências se protegidas por 

máscaras e com o uso de borrifadores de álcool na entrada do estabelecimento. 

 

Art. 3º toda a população do município de Capim deverá obedecer às seguintes 

recomendações: 
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§ 1º O uso de máscaras passa a ser obrigatório para o trânsito em locais públicos, como ruas, 

avenidas e passeios públicos, assim como em estabelecimentos privados, comerciais e 

públicos; 

 

§ 2º Aqueles pacientes monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e/ou aqueles 

confirmados com a covid-19, deverão permanecer em suas residências pelo período de 14 

(quatorze) dias; 

 

§ 3º A Secretaria Municipal de Saúde fará barreiras sanitárias nas entradas do município, 

podendo solicitar das autoridades policiais o acompanhamento, e, em referidas barreiras 

sanitárias, deverá monitorar o ingresso de pessoas no município provenientes de outros 

Estados e Municípios; 

 

§ 4º Aquelas pessoas provenientes de outros Estados ou Municípios, sempre que suspeitas, 

deverão ser identificadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e, cumprirem o prazo de 14 

(quatorze) dias de quarentena estipulado no parágrafo segundo acima, sempre monitoradas 

pelas autoridades em saúde. 

 

§ 5º Carros e Motos que realizam transporte alternativo serão vistoriados sempre que em 

trânsito, higienizados, e, serão entregues kits educativos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 6º Todos os locais públicos fechados e isolados pelas autoridades públicas deverão ser 

entendidos pela população como locais inacessíveis, a fim de evitar-se aglomerações, e, caso 

tal isolamento seja rompido, os infratores serão multados e encaminhados à autoridade 

policial. 

 

§ 7º Será utilizada para isolamento dos locais supracitados além de outros meios, fita zebrada 

em todo o local. 
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Art. 4º De forma excepcional, como único objetivo de resguardar o interesse da coletividade 

na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, (COVID-19), fica 

suspensa, até 30 de maio de 2020, a circulação de veículos de transporte coletivo urbano 

municipal. 

Parágrafo único. As empresas de transporte público coletivo urbano deverão permanecer 

disponibilizando novelinhas, com funcionamento nos seguintes horários: das 05:30hs às 

08:30hs e das 17:00hs às 20:00hs, exclusivamente para o transporte dos trabalhadores dos 

serviços de saúde da rede pública e privada. 

 

Art. 5º. Permanecem suspensas, até o dia 30 de maio de 2020, as aulas, sem prejuízo da 

manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede 

pública e privada de ensino, incluindo educação infantil, fundamental, nível médio, EJA–

educação de jovens e adultos, técnico e ensino superior. 

 

Art. 6º. No caso de desobediência a qualquer das orientações aqui estabelecidas, poderá a 

administração pública municipal, aplicar multa no valor de até 10 (dez) salários mínimos 

vigentes no país, bem como apresentar notícia crime perante a autoridade policial, em razão 

do descumprimento das medidas estabelecidas no presente decreto. 

 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Capim-PB, 07 de maio de 2020. 

 

 

 

TIAGO ROBERTO LISBOA 
Prefeito Constitucional 

 


