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DECRETO Nº 27/2020 
De 16 de JULHO de 2020. 

 
DISPÕE SOBRE A ADAPTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
ITATUBA AO PLANO “NOVO NORMAL” PARAÍBA, DE 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELA COVID19 INSTITUÍDO 
PELO GOVERNO ESTADO DA PARAÍBA, 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 o município editou os decretos: nº 04/2020, datado em 17/03/2020; 
nº05/2020 datado em 23/03/2020; nº10/2020 datado em 17/04/2020;nº11/2020 datado em 
18/04/2020;nº13/2020 datado em 03/05/2020;nº15/2020 datado em 15/05/2020; nº16/2020 
datado em 17/05/2020;nº17/2020 datado em 31/05/2020;nº21/2020 datado em 
15/06/2020;nº22/2020 datado em 30/06/2020. 
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Considerando o Decreto Estadual de nº 40.304 de 12 de junho de 2020, que estabelece em seu 
bojo bandeiras para retorno gradual das atividades comerciais para as cidades paraibanas e que 
a cidade de Itatuba foi classificada com a bandeira amarela.  
 

Considerando as recomendações expedidas pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, 
comarca de Ingá.  
 

DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento das seguintes atividades, desde que sejam observados 
os protocolos de higiene preconizados pela secretaria de saúde e vigilância sanitárialocal,o uso 
obrigatório de máscaras,bem como nas seguintes condições: 
 
I -salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e demais estabelecimentos de serviços 
pessoais,atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas 
nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social; 
 
II -as lojas e estabelecimentos comerciais populares, desde que:  

a) Disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na entrada 

do estabelecimento e nos locais de pagamento;  

b) Monitorar e controlar o fluxo nos estabelecimentos comerciais, tomando como base o 

controle de acesso do estabelecimento, respeitando-o;  

c) Limitação do acesso simultâneo a qualquer espaço, de forma que a ocupação alcance, 

no máximo, a proporção de 1 (uma) pessoa para cada 4m² (quatro metros quadrados) 

de área interna do local;  

d) Em caso de formação de fila, qualquer que seja o motivo, o estabelecimento obrigado a 

organizá-la, de forma que seja estritamente observado o distanciamento mínimo de 2 

(dois) metros entre as pessoas;  

e) Higienizar constantemente o maquinário utilizado por consumidores. 

III - as missas, cultos e demais cerimônias religiosas poderão ser realizadas online,bem como 
por meio de sistema de drive-in, e nas sedes das igrejas e templos,neste caso com ocupação 
máxima de 30% da capacidade e observando todas as normas de distanciamento social;  
 
IV - hotéis, pousadas e similares, desde que adotem medidas de desinfecção dos ambientes e 
tenham disponíveis álcool a 70% em suas dependências;  
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V- A construção civil, incluindo as obras públicas e privadas, desde que observados os 
protocolos específicos do setor e todas as normas de distanciamento social. 
 
VI- bares, restaurantes e lanchonetes, exclusivamente para entrega de mercadorias 
(delivery), inclusive por aplicativos, proibido, em qualquer caso, o atendimento 
presencial de clientes dentro das suas dependências 
 
Art. 2º- As restrições a serem adotadas, independente da bandeira não prejudicará o 
funcionamento das seguintes atividades essenciais:  

I- estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos, 

laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia e de vacinação; 

 II - clínicas e hospitais veterinários, bem como os estabelecimentos comerciais de 
fornecimento de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à área;  
III - distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e distribuidores e revendedores 
de água e gás; 
 IV - hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias e padarias ficando 
expressamente vedado o consumo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;  
V - produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde e à higiene;  
VI - feiras livres e mercado público, vedado o consumo de produtos no local e mantendo-se o 
distanciamento mínimo de dois metros entre as barracas; 
VII - agências bancárias e casas lotéricas; 
VIII - cemitérios e serviços funerários; 
IX- oficinas mecânicas, borracharias e lava jatos; 
X- empresas de internet; 
XI – as lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários e insumos de informática que 
poderão funcionar exclusivamente por meio de (delivery).  
XII – os serviços de assistência técnica e manutenção, vedada, em qualquer hipótese, a 
aglomeração de pessoas; 
 XIII – As óticas deverá optar por meio de entrega em domicílio (delivery), inclusive por 
aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias (drive-trhu), vedando-se a aglomeração 
de pessoas. 
 

Art. 3º Ficam prorrogados os prazos previstos nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 04, publicado 
no Diário Oficial do Município de 17 de março de 2020, até ulterior deliberação. 
 

Art. 4º Fica revogado os efeitos do art.13 do decreto nº 04/2020. 
 

Art.5º- Ficam revogado os efeitos do caput do art.2º do Decreto nº 05/2020 
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Art.6º- Mantem-se os efeitos dos art.1º ao 6º e 8º ao 13 do Decreto  nº 15 de 2020, até 
ulterior deliberação.  

I- A aplicação das penalidades deve ocorrer por meio de processo administrativo, 

observados os princípios da ampla defesa, do contraditório, bem como demais 

princípios constitucionais inerentes ao processo administrativo. 

II- Os valores das multas relativas à penalidade prevista no artigo 9º deverão ser vertidas 

ao Fundo Municipal de Saúde, e os numerários serão destinados ao combate à 

pandemia do COVID-19.   

Art.7º- As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 
acordo com a situação epidemiológica do município.  
 
Art. 8º- Este Decreto substitui integralmente o decreto nº 21/2020 e entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Registre-se, 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 16 de julho de 2020. 

 
Aron René Martins de Andrade 

Prefeito Constitucional 
 
 


