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DECRETO Nº 04/2020 
De 17 de março de 2020. 

 
 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA 
PELO NOVO COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, ESTADO DA PARAÍBA, 

em uso das atribuições que lhes são conferidas e em consonância com a Lei Orgânica do 

Município, e, 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 
forma do artigo 196 da Constituição da República;  
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020;  
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN); Considerando o Decreto nº 40122/2020, 
de 13 de março de 2020, do Governo do Estado da Paraíba, declarando situação de 

emergência;  
Considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 
março de 2020;  
Considerando o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990, 
especialmente os artigos 6º, I e V, 39, V; 51, IV, § 1º, I, II, II, bem como o artigo 36, III da Lei 
Federal nº 12.519, de 2011, que versa sobre “Infrações da Ordem Econômica”);  
Considerando que a situação requer medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município de 
Itatuba,  

DECRETA: 

Art. 1º As medidas para prevenção da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do município de Itatuba, ficam estabelecidas 
nos termos deste decreto.  
Art. 2º Fica declarada a existência de situação de emergência provocado pelo alto risco de 
transmissão da COVID-19, bem como das conseqüências ocasionadas pelo contágio e ameaça à 
garantia dos Direitos Básicos dos Munícipes   
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Art. 3º Como medidas preventivas para não disseminação da doença recomenda-se que 
pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e 

pacientes de doenças crônicas evitem transitar em ambientes com aglomeração de pessoas. 
Art. 4º Eventos de massa (governamentais, esportivos, artísticos, culturais políticos científicos, 
comerciais, religiosos e outros com concentração próxima de pessoas), com público estimado 
igual ou acima de 100 pessoas para espaços abertos e 50 pessoas para espaços fechados ou 
em que a distância mínima entre pessoas não possa ser de dois ou mais metros devem ser 
cancelados ou adiados. 
Parágrafo único: As reuniões ou serviços que envolvam população de alto risco para doença 

severa pelo COVID-19, como idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas.  
Art. 5º Os locais de maior circulação de pessoas, tais como mercado público e comércio em 
geral devem reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% em 
local sinalizado. 
§1º Devem ser disponibilizadas informações sobre higienização de mãos, sabonete líquido e 
papel toalha descartável nos lavatórios de higienização das mãos. 
§2º Todos os eventos permitidos de acordo com o art. 2 deste decreto deverão adotar as 

medidas do caput desse artigo. 
Art. 6º Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão 
adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19:  
I – Disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes; 
II – Observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio entre elas;  
III – Aumentar a frequência de higienização de superfícies; 
IV – Manter ventilados ambientes de uso dos clientes. 
Art. 7º Os transportes coletivos, tais como táxis e alternativos, devem reforçar as medidas de 
higienização no interior dos veículos. 
Art. 8º Ficam suspensas toda e quaisquer atividades em grupo realizadas pelas Secretarias de 
Assistência Social e Saúde pelo período inicial de 30 (trinta) dias.    
Art. 9º Ficam fechadas as escolas e creches, sejam elas públicas ou privadas, com suspensão 
das aulas e atividades pelo período inicial de 30 (trinta) dias.  
Parágrafo único: A Secretaria de Educação deverá, no período de suspensão das atividades 
escolares, orientar o corpo docente a encaminhar atividades pedagógicas online aos alunos, 
podendo estabelecer como atividade curricular.  
Art.10 As UBSF´s funcionarão das 7h:00 às 13h:00 para o público externo. 
Parágrafo único: As atividades internas permanecerão inalteradas, devendo os profissionais de 
saúde lotados nas UBSF´s cumprir seu horário de trabalho integralmente. 
Art. 11 Os requerimentos à Secretaria de Administração deverão ser realizados 
preferencialmente no e-mail: secadmitatuba@gmail.com, a fim de evitar aglomerações no 
interior do prédio da Prefeitura.  
Art.12 Fica o horário de funcionamento da Secretaria de Assistência Social das 7h:00 as 13h:00 
para atendimento do público externo. 

mailto:secadmitatuba@gmail.com
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§1º As atividades internas permanecerão inalteradas, devendo os profissionais cumprir seus 
horários de trabalho integralmente; 

§2º Os atendimentos realizados no CadÚnico somente serão realizados com prévio 
agendamento. 
Art.13 Fica suspenso o gozo de férias dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde até 17 
de maio de 2020.  
Art. 14 Os servidores públicos que realizaram viagens internacionais a serviço ou privadas, para 
quaisquer país, independentemente de apresentarem sintomas associados ao COVID-19, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde deverão executar suas atividades remotamente 

até o sétimo dia contado da data do retorno ao país.  
Art. 15 Fica criado o Comitê Intersetorial de Acompanhamento, Controle e Prevenção do 
CORONAVÍRUS de Itatuba – PB, cujos representantes serão nomeados pelo Prefeito Municipal. 
Parágrafo único: O comitê será composto de 03 (três) integrantes da área de Saúde, sendo 02 
(dois) das UBSF´s e 01 (um) da vigilância epidemiológica. 
Art.16 Fica decretado, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666/93, estado de emergência para 
fins de aquisição de equipamentos médicos e insumos necessários visando à prevenção de uma 

eventual infestação do COVID – 19, no Município de Itatuba. 
Art.17 As Secretarias de Saúde e Assistência Social ficarão responsáveis por promover ações 
para conscientização da população, nos moldes das normatizações do Ministério da Saúde.  
Art.18 Aplicar-se-á, em casos de lacuna neste instrumento normativo, as regras estabelecidas 
na Lei Federal nº 13.979/2020. 
Art.19 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 
acordo com a situação epidemiológica do município.  
Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, 
Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 17 de março de 2020. 

 
Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional 
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RELAÇÃO PRELIMINAR 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO  

 EDITAL ABERTURA Nº 04/2020  - 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO 

  

O Município de ITATUBA/PB, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o nº 
08.863.628/000161, com sede nesta cidade de ITATUBA, Estado da Paraíba, situado à Rua José Silvério, 

75, Centro, no uso das atribuições conferidas por lei, de acordo com a Lei Orgânica do Município, com 

fulcro no art. 37- IX, da Constituição da República, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e 

Secretaria Municipal de Administração, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL  do Processo de 

Seleção Simplificada - Edital Nº 04/2020 – PRORROGAÇÃO.   

 

NUTRICIONISTRA CLINICO INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

LETÍCIA BARBOSA AZEVEDO   NUTCLI 1° 

 

 

 

Itatuba/PB, 17 de março de 2020.  

  

 




