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DECRETO Nº 10/2020 
De 17 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, nº 05 de 23 de março de 2020 e o Decreto 09 de 09 de abril 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), bem como orientações relativas ao fechamento do comércio 

local não essencial; 

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 a recomendação do Ministério Público do Estado da Paraíba, 

Comarca de Ingá, nº 16/2020; 
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DECRETA: 

Art.1º  - Fica prorrogado os efeitos do contido no artigo nº 1º do Decreto nº 09 de 

2020 até o dia 03 de maio de 2020.    

 Art. 2º- Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do 

cenário epidemiológico do Estado da Paraíba.  

Art. 3º- 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, 17 de abril de 2020. 

 
Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional 
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NORMATIVA Nº 01/2020 

De 17 de abril de 2020. 

 

Dispõe sobre o Protocolo de Higiene em razão 

do COVID-19 nos estabelecimentos comerciais 

tidos como atividades essenciais e da outras 

providências. 

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 o Município de Itatuba editou o Decreto nº 04 de 17 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), decreta situação de emergência no Município de Itatuba, 

define outras medidas urgentes para enfrentamento da pandemia decorrente do 

coronavírus e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que o Município de Itatuba editou o Decreto nº 05 de 23 de março 

de 2020, em que estabelecenovas medidas temporárias de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDOque o Município de Itatuba editou o Decreto nº 09 de 09 de abril de 

2020, em que prorrogou 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, podendo este ser prorrogado enquanto durar a 

situação de emergência. 
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CONSIDERANDO a necessidade de garantir o atendimento adequado à população 

pelos estabelecimentos comerciais prestadores de serviços essenciais, mas mantendo 

a segurança para evitar possíveis transmissões do COVID-19; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Esta Portaria estabelece o protocolo de Higiene que deve ser adotado pelos 

estabelecimentos comerciais prestadores de serviços essenciais do ramo alimentício e 

farmacêutico. 

§1º- caberá a vigilância sanitária e epidemiológica a fiscalização e ao monitoramento 

das diretrizes contidas nesta normativa, bem como a ação educativa junto aos 

comerciantes e colaboradores.  

§2º-o departamento que realizar a fiscalização abrirá processo para o 

acompanhamento devendo comunicar a Secretaria de Saúde infrações quanto as 

normativas de prevenção. 

Art.2º -Deverão os supermercados, padarias e farmácias ou qualquer outra atividade 

essencial em funcionamento durante o período de estado de emergência deste 

Município: 

I - Disponibilizar álcool em gel em 70% ou equivalente profilático, para os empregados, 

colaboradores e consumidores; 

II– Reforçar as ações de higienização das mãos após a manipulação dos alimentos ou 

qualquer interrupção, após tocar materiais contaminados ou usarem sanitários e 

sempre que necessário; 

III - Intensificar a limpeza das áreas (pisos) com água e sabão ou produto próprio para 

limpeza; 
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IV - Estabelecer rotina frequente de desinfecção (álcool 70% ou solução saneante de 

100ml de água sanitária + 900 ml de água em um borrifador e realizar a fricção por 20 

segundos) de balcões, computadores, maquinetas, cadeiras, vitrines, freezers, 

geladeiras, maçanetas, torneiras, porta papel toalha, porta sabão líquido, corrimões e 

painéis de elevadores (se houver); 

V - Estabelecer rotina frequente de desinfecção (álcool 70% ou solução saneante de 

100ml de água sanitária + 900 ml de água em um borrifador, e realizar a fricção por 

20 segundos) de cestinhas e carrinhos de compras (local onde há suporte para as 

mãos), entre um cliente e outro; 

V – Adotar procedimentos de manipulação dos produtos de açougue e peixaria, a fim 

de evitar a contaminação dos mesmos, principalmente daqueles que pode ser 

consumido in natura; 

Art.3º - Além das medidas mencionadas no art. 2º, deverão os empregadores orientar 

seus empregados e colaboradores dos estabelecimentos comerciais adotar as seguintes 

práticas: 

I-Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

II-Cobrir o nariz e a boca com lenços/papéis descartáveis quando tossir ou espirrar; 

a) O lenço utilizado deve ser descartado; 

b) Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, ao espirrar ou tossir é 

orientar que é preferível cobrir nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar 

no cotovelo” do que fazê-lo com as mãos; 

III- Funcionários ou clientes suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (febre, tosse 

e/ou sintomas respiratórios) devem procurar atendimento em consultórios e 

ambulatórios da rede pública ou privada/convênios e passar por consulta médica para 
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avaliação, definição de diagnóstico provável e encaminhamentos das medidas 

necessárias; 

IV-Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o 

horário de trabalho; 

V-Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas e 

aparadas. 

Art.4º - Na hipótese de haver bebedouros, sanitários e aparelhos de ar condicionado 

nos estabelecimentos será necessária a adoção das seguintes práticas de higiene: 

I – Afixar avisos para que os usuários não coloquem os lábios no bico ejetor de água; 

II-Realizar desinfecção do equipamento com álcool 70% frequentemente; 

III-Disponibilizar copos descartáveis junto ao bebedouro; 

IV-Caso os funcionários tragam de casa para uso individual copo plástico/garrafa não 

descartável, recomenda-se a disponibilização de pia para higienização dos mesmos; 

V -Quando existirem dois bicos ejetores de água no bebedouro, recomenda-se 

inviabilizar o uso do bico ejetor pequeno, deixando em uso apenas o grande curvo e 

orientações de uso fixadas na parede, na frente do bebedouro; 

Art. 5º-Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário 

deverá utilizar luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado no momento 

do procedimento: 

I- Após a limpeza dos sanitários, as luvas utilizadas deverão ser higienizadas e 

desinfectadas com água e sabão seguido de fricção com álcool a 70%, por 20 
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segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos 

enluvadas maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.). 

II- Deverão ser utilizados produtos saneantes devidamente regularizados na Anvisa e 

compatíveis com material do equipamento\superfície; 

Art.6º- Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de 

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Se for necessário, deve ser 

utilizada a técnica de varredura úmida;  

Art.7º -Serviços que possuírem ar condicionado, manter limpos os componentes do 

sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos) 

de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e 

manter a qualidade interna do ar. 

Parágrafo único: O estabelecimento deverá possuir o Plano de Manutenção Operação 

e Controle (PMOC) atualizado (quando possuir condicionadores de ar com capacidade 

acima de 60.000 BTUs), com o respectivo responsável técnico bem como 

procedimentos e rotinas de manutenção atualizadas e comprovando sua execução. 

Art.8º -Deverão ser priorizados, além das prioridades já previstas em lei, o 

atendimento aos seguintes usuários ou clientes: 

I – Idosos, 

II - Com sintomas respiratórios; 

III - Pacientes transplantados; 

IV -Portadores de doenças autoimunes, como artrite reumatoide, psoríase, esclerose 

múltipla e Doença de Crohn, dentre outras. 
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Art.7º -Os estabelecimentos comerciais devem ter controle de fluxos, de modo que não 

permita aglomeração de pessoas e que não permita o descumprimento de manter 

entre os consumidores o distanciamento mínimo de 2 metros. 

Parágrafo único- Deve-se optar, para organizar a filas indianas, por macacões no 

chão, a fim de evitar aproximações entre os clientes.  

Art.8º- Esta normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 
 

ELEN BORBA DE SOUZA 
Secretária Municipal de Saúde 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

 

CHAMADA PUBLICA DE COMPRA 002/2020 

O Prefeito Municipal de Itatuba, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais, torna público que fará realizar através da Secretaria de Educação do 

Município, Chamada pública de Compra objetivando a aquisição de gêneros 

alimentícios diversos, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural ou de suas Organizações, destinados ao atendimento do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, de acordo com as 

disposições contidas na Lei nº 11.497 de 16 de junho de 2009e na Resolução 

CD/FNDE nº 26 de 17 de Junho de 2013 e nº 04 de 02 de Abril de 2015. Os 

agricultores individuais ou os grupos Formais/informais deverão 

apresentar os envelopes contendo a documentação para habilitação e 

respectivo projeto de venda até as 09:00 horas do dia 08 de Maiode 2020, 

na sala da Comissão de Licitação CPL, sediada na Rua Professor José 

Silvério, Nº 75 - Centro - Itatuba - PB. Neste mesmo local, data e horário será 

realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. O Edital desta 

Chamada Pública encontra afixado no mural da prefeitura e em locais públicos 

de ampla circulação no município. Recurso: PNAE, previsto no orçamento 

vigente. Informações: os interessados poderão obter cópia deste edital bem com 

maiores esclarecimentos, junto a referida CPL no endereço supracitado, no 

horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas dos dias úteis. Telefone: 

(083) 3393-1779. 

Itatuba - PB, 16 de Abril de 2020. 

ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE 

PREFEITO 
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PROCESSO SELETIVO ADMINISTRATIVO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2020   

EDITAL ABERTURA Nº 03/2020  - EDITAL DE PRORROGAÇÃO 

 
 

O Município de ITATUBA/PB, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –CNPJ, sob o nº 

08.863.628/0001-61, 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, e em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde, através do Setor de Recursos Humanos 

e tendo em vista sua APROVAÇÃO no Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº 03/2020 – Edital 

Prorrogação, vem CONVOCÁ-LO para formalização do Contrato de Temporário de Trabalho, para o 

cargo descritos neste Edital, conforme Abaixo segue orientações: 
.  

 

ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO   INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

MARIA MARTA DE LIMA PONTES ACD-01.0320 1° 

 

Itatuba/PB, 17 de abril de 2020. 

 

 

*** SEGUE ORIENTAÇÕES:  
 
 
1 – Deverá comparecer ao setor de Recursos Humanos, para serem encaminhados as 
Secretarias de lotação de origem, no prazo máximo ate dia 20/04/2020.  
 
Local: Secretaria de Administração-Rua José Silvério, 75, Centro, Itatuba/PB. 
Horário Agendado: 11:00 horas.  
 
2 – O não comparecimento na data agendada implicará na ELIMINAÇÃO, perdendo o direto à 
vaga. 
 




