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DECRETO Nº 09/2020 
De 09 de abril de 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO 

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO 

LOCAL, E DA 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 o Município de Itatuba editou os Decretos nº 04 de 17 de março de 

2020 e nº 05 de 23 de março de 2020, em que estabelece medidas urgentes para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente 

dainfecção humana pelo novo coronavírus (COVID- 19); 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de afastamento 

social precoce para restringir a disseminação do coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar outras medidas para se reduzir a circulação de 

pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade; 
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DECRETA: 

Art.1º  - Fica prorrogado por mais 15 dias os efeitos dispostos no artigo 2º do Decreto nº 05 

de 2020, datado em 23 de março de 2020, que trata da suspensão do funcionamento do 

comércio local.   

 Art. 2º - Em caso de descumprimento das medidas previstas no Decreto, as autoridades 

competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas, sujeitando os 

infratores às penalidades previstas na legislação penal competente, a suspensão temporária 

dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de 

atividades, podendo ocorrer também, cumulativamente, aplicação de multa. 

Art. 3º Além das restrições imputadas às feiras livres disposta no artigo 2ª, §6º e §7º, fica 

proibida a comercialização, nas feiras livres, qualquer outro gênero que não seja alimentício.   

Art. 4º- Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário 

epidemiológico do Estado da Paraíba.  

Art. 5º- Este Decreto é de execução imediata e entra em vigor na data de sua publicação . 

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

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 09 de abril de 2020. 

Aron René Martins de Andrade 
Prefeito Constitucional 

 

 




