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DECRETO Nº 15/2020 

De 15 de maio de 2020. 

 

Dispõe sobre intensificação de medidas restritivas, de caráter 

excepcional e temporário, voltadas à contenção de 

disseminação da COVID-19 no município de Itatuba. 

 

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 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; 

 

Considerando o estado de emergência instalado no município, por meio do Decreto de nº 04/2020, 

publicado dia 17/03/2020, e suas prorrogações. 

 

Considerando a situação atual epidemiológica do município. 
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DECRETA: 

 

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre intensificação de medidas restritivas, de modo excepcional e 

temporário, voltadas à contenção da disseminação da COVID 19. 

 

CAPÍTULO I - DA OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARAS 
 

Art. 2º - É obrigatória, a partir de 15 de maio de 2020, em todo território do município de Itatuba, a 

utilização de máscara, mesmo que artesanal, pelas pessoas que tenham de sair de casa e circular em vias 

públicas para adquirir produtos ou serviços essenciais. 

§ 1º A utilização de máscara prevista no caput é compulsória nos espaços de acesso aberto ao público, 

incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos 

estabelecimentos privados que estejam autorizados a funcionar de forma presencial e nos veículos 

públicos e particulares. 

§ 2º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam 

obrigados a exigir a utilização de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, 

consumidores, usuários e passageiros. 

§ 3º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados que estejam autorizados a funcionar devem 

fornecer as máscaras, ainda que artesanais, a seus servidores, funcionários e colaboradores. 

 

CAPÍTULO II - DO CONTROLE DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E DE PESSOAS 

 

Art. 3º - Os deslocamentos em veículos particulares, com exceção dos que se destinam a uma finalidade 

emergencial, em especial a obtenção de atendimento ou socorro médico, somente poderá ser realizado 

com até 03 (três pessoas) por veículo, inclusive o motorista. 

Art.4º - As pessoas que precisarem sair de casa para exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços 

essenciais devem se dirigir a estabelecimentos próximos à sua residência, preferencialmente. 

  

CAPÍTULO III - DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES AUTORIZADAS E DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS 

 

Art. 5º - Os estabelecimentos públicos e privados que exercem as atividades e serviços considerados 

essenciais, cujo funcionamento está permitido, devem obedecer às regras de redução de circulação de 
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pessoas, de uso de máscaras, de higiene e de distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as 

pessoas, inclusive em filas de atendimento, e observar as exigências estabelecidas em normas 

complementares da Secretaria de Saúde, já em vigor ou que venham a ser editadas. 

 

Art. 6º - Os supermercados e hipermercados, em funcionamento no município, devem observar as 

seguintes restrições e adequações: 

I - restrição de entrada de número de clientes somente até 50% (cinqüenta por cento) da capacidade do 

estabelecimento, limitando-se a entrada a 1 (uma) pessoa por entidade familiar; 

II - disponibilização de álcool gel na entrada e nos caixas. 

III- higiene freqüente dos carrinhos e caixas com álcool 70%. 

IV- disponibilizar um servidor na entrada do comércio para higienizar as mãos dos consumidores bem 

como higienizar as cestas e carrinhos antes dos consumidores utilizarem no estabelecimento comercial. 

Art. 7º - Fica revogado o §6º e 7º, artigo 2º do Decreto 05/2020, estando proibido o funcionamento da 

feira livre e mercado de carnes no município de Itatuba, pelo período inicial de 30 (trinta) dias.  

Art. 8º - Fica proibido o funcionamento dos bares no município de Itatuba, pelo período inicial de 30 

(trinta) dias.  

Art. 9º - O município aplicará multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mais suspensão temporária 

do alvará de funcionamento, pelo período de 03 (três) meses, ao estabelecimento que descumprir com as 

normas de higiene contidas neste decreto. 

Parágrafo único - Se o estabelecimento for reincidente no descumprimento dessas ou de outras normas de 

higiene, a multa pecuniária será aplicada em dobro do valor contido no caput desde artigo. 

CAPÍTULO IV- DOS LOCAIS PÚBLICOS DE USO COMUM 

Art. 10 - Ficam proibidas aglomerações em sepultamentos ou velórios, ainda que o motivo do óbito não 

tenha sido pelo COVID-19. 

Parágrafo único - A secretaria de saúde providenciará o controle de pessoas bem como o quantitativo 

máximo de familiares e amigos no local do velório a depender do local onde o corpo será velado.    
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Art. 11 - Fica proibida a utilização das praças públicas, atividades de lazer em rios ou para qualquer outro 

tipo de recreação que possa gerar aglomerações no município de Itatuba enquanto durar o estado de 

emergência ou calamidade pública    

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12 - O descumprimento do disposto neste Decreto poderá acarretar responsabilização dos infratores, 

nos termos previstos nos arts. 268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave, 

sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e 

no Regulamento do Código Sanitário Estadual, ou instrumento legal que venha a cominar sanção mais 

específica, além da responsabilidade civil e/ou penal cabíveis. 

 
Art. 13 - Aplicam-se as regras dispostas em normas federais e/ou municipais, caso existentes, quando 

forem mais restritivas que os termos deste Decreto. 

 
Art. 14 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com 

a situação epidemiológica do município.  

 
Art. 15  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 15 de maio de 2020. 

 

Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional 

 

 

 




