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DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO N°.004/2020 

 

 

 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DISPÕE MEDIDAS 

ADICIONAIS AS JÁ DETERMINADAS PARA O 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO VÍRUS COVID-19 

(CORONAVÍRUS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, 

Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 67, inciso I, a Lei Orgânica 

Municipal e demais disposições aplicáveis e, ainda, 

 

Considerando o Estado de Calamidade Pública decretada em nosso País, e a evolução 

do número de casos de contaminação pelo novo Covid-19 (Novo Coronavírus) no Brasil; 

 

Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da 

infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de 

março de 2020 e pelo Ministério da Saúde em 20 de março de 2020; 

 

Considerando que o Município já vem tomando medidas administrativas de 

contingência, devido à necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e para 

estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos eventuais casos suspeitos e 

confirmados; 

 

Considerando as medidas adotadas pelo Governo do Estado da Paraíba por meio do 

Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 20 e do Decreto nº 40.134 de 20 de março de 

2020; 

 

Resolve DECRETAR: 

 

Art. 1° Sem prejuízo das medidas contidas no Decreto Municipal de nº 003/2020 de 

17 de março de 2020, as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Covid-19 (Coronavírus), no âmbito do município de 

São Sebastião do Umbuzeiro, ficam definidas nos termos deste Decreto. 
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Art. 2° No tocante aos servidores municipais: 

 

§ 1° - Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal deverão 

estabelecer sistema de rodízio entre os servidores, desde que a continuidade dos serviços fique 

resguardada e não ocorra prejuízo aos usuários. 

 

§ 2° O rodízio de que trata o §1º deste artigo deverá ser suficiente para reduzir a 

circulação de pessoas e a possibilidade de contágio nas unidades administrativas, ficando 

estabelecida a jornada de trabalho dos servidores que realizarão suas atividades 

presencialmente, das 07h00min às 10h00min 

 

Art. 3° Ficam suspensos, no âmbito do Município, pelo prazo de 30 dias, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

 

I - O funcionamento das casas de festas, eventos, encontros religiosos e parque de 

diversões; 

 

II – Reunião de associações, cooperativas e outras atividades similares; 

 

III - o funcionamento das atividades comerciais, com exceção da comercialização de 

gêneros alimentícios; 

 

IV - O comércio ambulante das pessoas não residentes no município de São Sebastião 

do Umbuzeiro; 

 

V - A feira pública, com exceção do comércio previsto no§ único do art. 6º 

 

Art. 4° Fica vedada a abertura e funcionamento de quaisquer estabelecimentos 

comerciais e de serviços não essenciais à população, exceto, comércio de gêneros alimentícios 

e hortifrutigranjeiros, farmácias e padarias.  

 

Parágrafo Único – Nos estabelecimentos comerciais essenciais à população, citados 

no Caput deste artigo, devem ser disponibilizados informações visíveis sobre higienização de 

mãos, álcool em gel e/ou sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de 

higienização de mãos. 

 

Art. 5° Fica recomendado como medida contra a pandemia, o isolamento social em 

casas ou similares durante todo o dia, sendo fundamental a ausência de pessoas nas ruas, com 

exceção dos que estejam atendendo situação de emergência, dos profissionais de segurança, de 
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saúde ou o deslocamento excepcional a farmácia, ou unidade hospitalar, ou a comercio de 

gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros. 

 

Art. 6° Para atendimento dos fins deste Decreto, poderão ser adotadas as seguintes 

medidas: 

 

I – Isolamento, assim considerado a separação de pessoas e bens contaminados, 

transportes e bagagens no âmbito municipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a 

contaminação ou a propagação do coronavírus; 

 

II – Quarentena, assim considerada restrição de atividades ou separação de pessoas 

suspeitas de contaminação das demais que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, 

animais e meios de transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a 

possível contaminação ou a propagação do coronavírus; 

 

III - Auxilio de força policial para o cumprimento das medidas adotadas; 

 

Art. 7° Novas medidas poderão ser adotadas em função do cenário epidemiológico do 

Município, podendo serem reavaliadas a qualquer momento. 

 

Art.  8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Sebastião do Umbuzeiro (PB), em 21 de março 2020. 

 

 

ADRIANO JERÔNIMO WOLFF 

Prefeito 
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