
      

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA 

GABINETE DA PREFEITA 

 

 

DECRETO Nº 03/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB E DISPÕE 

SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO 

DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE 

MOURA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Constituição Federal, Leis Estaduais e Lei Orgânica do Município, e: 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo 

Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020; 

CONSIDERANDO a Nota Orientativa 02/2020 do COSEMS/PB – Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado da Paraíba que dispõe quanto à 

organização dos serviços municipais de saúde frente ao COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face 

dos elevados riscos à saúde pública; 

CONSIDERANDO o avanço em grande escala de pessoas contaminadas pelo 

Coronavírus no Brasil, em especial na Região Nordeste, com  caso já confirmado no 

Estado da Paraíba; 

 



CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Poço de José 

de Moura-PB, de medidas para enfrentamento da emergência de saúde de importância 

internacional decorrente do coronavírus, sendo essenciais e indispensáveis tais 

medidas para adequação à nova realidade na saúde pública, em conformidade com a 

Lei Federal nº 13.979/2020; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de 

Poço de José de Moura-PB, em razão de epidemia de doença infecciosa viral 

respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SRAS-CoV-2 – 

1.5.1.1.0. 

 

Parágrafo único: Os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal 

deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19, causada pelo 

agente Novo Coronavírus – SRAS-CoV-2 – 1.5.1.1.0., as medidas determinadas neste 

Decreto. 

 

Art. 2º: Fica instituído o Comitê Municipal Intersetorial de Enfrentamento ao 

COVID-19, composto pelos seguintes membros da Administração Pública 

Municipal:  

I – Gabinete da Prefeita; 

II – Secretaria da Saúde; 

III – Secretaria de Administração; 

IV – Secretaria de Educação; 

V – Secretaria de Assistência Social; 

§1º. O Comitê Municipal Intersetorial de Enfretamento ao COVID-19, será 

coordenado pelo  Gabinete da Prefeita e pela  Secretaria Municipal de Saúde. 

§2º. Compete ao Comitê Municipal  Intersetorial de Enfretamento ao COVID-19 

fiscalizar o cumprimento efetivo das medidas referentes ao enfrentamento da 

proliferação do COVID-19, bem como modifica-las ou implementá-las,  de acordo 

com a evolução do cenário epidemiológico. 

Art. 3º: O Poder Executivo Municipal, nos termos do §7º do inciso III do art. 3º da 

Lei Federal nº 13.979, de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública, 

decorrente do Coronavírus, poderá adotar as seguintes medidas, em caráter 

excepcional: 

I – determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 



c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; 

e) tratamentos médicos específicos; 

II – estudo ou investigação epidemiológica; 

III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que 

será garantido o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 4º: Ficam suspensas, por prazo indeterminado e até deliberação posterior do 

Poder Executivo: 

I – a realização de eventos coletivos e festividades com aglomeração de pessoas 

(governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e 

religiosos). 

II – atividades que envolvam aglomeração de pessoas em organizações não 

governamentais e associações comunitárias ou sindicatos; 

III – as reuniões de Conselhos Municipais ou outras formas de colegiados, atividades 

no ginásio de esportes ou estádios municipais, entre outras que venham aglomerar 

pessoas, salvo situações específicas devidamente justificáveis; 

IV – eventos para capacitação e treinamento aos servidores públicos de qualquer 

órgão ou secretaria; 

V – participação de servidores, exceto aqueles relacionados aos serviços de saúde, 

em eventos ou em viagens interestaduais ou internacionais, desde que comprovada a 

necessidade de participação e adotadas as medidas preventivas necessárias à 

prevenção do contágio pelo Coronavírus; 

VI- visita a pacientes diagnosticados com o COVID-19, internados na rede pública 

de saúde, exceto os que verdadeiramente necessitem; 

 

VII – o curso do prazo processual nos processos administrativos perante a 

Administração Pública do município de Poço de José de Moura-PB, bem como, o 

acesso aos autos dos processos físicos pela parte interessada; 

 

VIII – a suspensão de atividades coletivas com grupos de mulheres e em especial 

com o grupo de idosos, gestantes e tabagistas. 

 

§ 1° – Ficam suspensas as aulas da Rede Pública Municipal de Ensino, bem como as 

privadas,  do município de Poço de José de Moura-PB,  no período compreendido 

entre  19 de março até 08 de abril de 2020, podendo ser prorrogada a suspensão acaso 

haja necessidade; 



§ 2° – Fica mantido o deslocamento de pacientes em TFD – Tratamento Fora de 

Domicílio, em especial aqueles relacionados à hemodiálise e oncologia, desde que 

observadas as medidas preventivas de segurança contra contágio do Coronavírus. 

Art. 5º: Recomenda-se: 

I – a suspensão das atividades de academias, centros de ginásticas, piscinas públicas 

e estabelecimentos similares,  a partir do dia 19 de março de 2020, devido à alta 

rotatividade diária de pessoas nestes locais; 

II – às clínicas do setor privado para organizarem seus horários de atendimento de 

forma a evitar aglomerações de pessoas, reforçando as medidas de higienização com 

a disponibilização de álcool em gel à 70% e EPIs, respeitando as peculiaridades de 

cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento; 

III – que sejam reforçadas as medidas de higienização e disponibilizados álcool em  

gel à 70% em locais de grande circulação de pessoas, como supermercados, clinicas, 

comércio em geral, etc.; 

IV -  a restrição da realização dos cultos religiosos e, acaso estes sejam realizados, 

que o sejam mediante a obediência de protocolos de prevenção, evitando abraços, 

apertos de mão e contatos físicos, bem como que não sejam realizados em ambientes  

fechados, sem janelas e portas abertas e em pequeno espaço físico. 

V – bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres deverão adotar 

medidas de prevenção para conter a disseminação do COVID-19, reforçando as 

medidas de higienização e disponibilizando  álcool em  gel à 70% . 

Art. 6º Ficam determinadas as seguintes medidas, aos  órgãos e entidades públicas , 

além das previstas nos artigos anteriores: 

I- realização de campanhas de conscientização destinadas à população, para que 

evitem contato com outras pessoas e saídas desnecessárias de suas residências. 

II- evitar o compartilhamento de objetos e utensílios pessoais, 

III- realização de campanhas de conscientização junto as empresas do município, 

quanto as providencias de prevenção no âmbito interno. 

IV- a afixação de  mensagens informativas sobre os cuidados de prevenção em 

relação ao Coronavírus. 

V- a divulgação de Boletim Epidemiológico semanal no site oficial do município e 

ainda em espaços de circulação pública, apresentando informações acerca de casos 

suspeitos/confirmados no município e ainda, apresentando informações à população 

quanto as medidas de prevenção de contágio contra o Coronavírus. 

Art. 7º -  É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração 

pública municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com 



suspeita de infecção pelo Coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua 

propagação. 

 

Parágrafo único - A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às 

pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade 

sanitária. 

 

Art. 8º. Fica reduzido o horário de atendimento presencial ao público pelos órgãos 

da Administração Pública Municipal, para o período compreendido entre 8h00 e 

11h00min, ressalvado os serviços de saúde e os tidos como inadiáveis ou urgentes. 

 

Art. 9º Os servidores públicos que tenham regressado, nos últimos dias, ou que 

venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países ou Estados brasileiros 

em que há transmissão comunitária do vírus da COVID-19, conforme boletim 

epidemiológico do Ministério da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou 

convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes 

medidas: 

 

I – os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 

deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período 

mínimo de 15(quinze dias ou conforme determinação médica;  

 

II – os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo 

COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de 

teletrabalho/home office, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do retorno ao 

Município, as funções determinadas pela chefia imediata, respeitadas as atribuições 

do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a 

realização de tarefas no âmbito da repartição pública. 

 

Parágrafo único. A efetividade do exercício das funções do servidor a que tenha sido 

aplicado o regime de trabalho de que trata o inciso II do “caput” deste artigo 

dependerá do cumprimento das metas e dos níveis de produtividade estabelecidos 

pela chefia imediata, com a chancela do Secretário da Pasta correspondente. 

Art. 10 Ficam mantidas as férias regulamentares dos servidores da Saúde já 

agendadas até a data de publicação deste decreto, contudo os servidores poderão ser 

convocados mesmo no curso daquelas, conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde, devendo se apresentar num prazo máximo de 48(quarenta e oito)  

horas. 

Art. 11  Fica dispensada a licitação para aquisição  de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus de que trata este Decreto, nos termos do art. 

4º da Lei Federal nº 13.979/2020. 

Art. 12 A prestação de serviços públicos, inclusive os eletivos de saúde,  deverá ser 

avaliada por cada Secretaria, com normativas específicas, respeitando as 

peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento, mantendo-



se as orientações de segurança individual e utilização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), máscara e álcool, com a prerrogativa de atendimento mínimo ou 

suspensão imediata. 

Art. 13 - A chefia imediata de cada órgão poderá dispensar seus servidores, com 

idade superior a 60 anos, para execução de suas atividades por trabalho remoto/home 

office, observadas as regras dispostas no parágrafo único do art. 10, deste Decreto. 

Parágrafo único: A previsão contida no caput deste artigo não se aplica aos 

profissionais da Saúde. 

Art. 14 - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão 

definidos pela Prefeita em conjunto com a Secretaria de Saúde Municipal. 

Art. 15 - O encerramento da Situação de Emergência em Saúde Pública no Município 

de Poço de José de Moura-PB, em razão de epidemia de doença infecciosa viral 

respiratória – COVID-19, declarado por meio deste Decreto está condicionado à 

avaliação de risco realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Comitê 

Municipal  Intersetorial de Enfretamento ao COVID-19 no Município de Poço de 

José de Moura-PB. 

Art. 16 - O Município de Poço de José de Moura-PB manterá dados públicos e 

atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à 

situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das 

informações pessoais. 

Art. 17 - As Secretarias Municipais deverão criar canais de atendimento via e-mail, 

aplicativo e telefones, divulgando-os à população, para fins de redução dos 

atendimentos presenciais.   

Art. 18. - Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente 

Decreto, fica autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com objetivo de atender 

o interesse público e evitar o perigo de contágio e risco coletivo, adotar todas as 

medidas legais cabíveis. 

Art. 19 - Este Decreto entra em vigor na data de sua a publicação, revogando-se todas 

as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Poço de José de Moura - Estado da Paraíba, em 18 

de março de 2020. 

 


