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DECRETO No 460/2020, de 23 de Março de 2020. 
  

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  DIRETA E INDIRETA, DE 

MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 

PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS),  BEM  COMO SOBRE 

RECOMENDAÇÕES  AOS  SETORES PÚBLICOS E 

PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, Paraíba, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município e demais disposições aplicáveis à espécie, e ainda, 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, declarou emergência 

em Saúde Pública de importância Internacional a infecção humana pelo Coronavírus (COVID 

19), classificando-a como pandemia; 

  

CONSIDERANDO que a Portaria 188/GM/MS de 04 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da 

infecção humana pelo novo Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122 de 13 de março de 2020 que declara 

situação de emergência no Estado da Paraíba frente à existência de situação atípica em 

razão da pandemia por Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público Municipal, no âmbito de suas 

competências, a adoção de medidas prevenção, controle, contenção de riscos, danos e 

agravos à Saúde Pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município;  

 

CONSIDERANDO as determinações para enfrentamento da Situação de Emergência em 

Saúde Pública declarada pelo Município de Curral de Cima, através do Decreto nº 460 de 23 

de março de 2020;  

 

CONSIDERANDO que existe investigações de pacientes com sintomas da Covid-19, nos 

municípios vizinhos de Itapororoca, Jacaraú e Pedro Régis; 

ATOS 
 PODER EXECUTIVO 
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CONSIDERANDO as determinações contidas no Decreto Estadual nº 40.135 de 20 de 

março de 2020.  
 

DECRETA 
 

Art. 1º - Ficam suspensas, pelo prazo de quinze dias, a partir da zero hora do dia 24 de 

março de 2020, passível de prorrogação, as atividades das feiras livres na cidade de Curral de 

Cima, com exceção para venda de frutas e verduras, respeitando-se a distância de 2 metros 

entre uma banca e outra.  

 

Art. 2º - Em caráter excepcional, em razão da necessidade de intensificar as medidas 

de restrição previstas no Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, Decreto 

Municipal 04/2020, onde respectivamente fora decretada Situação de Emergência no Estado 

da Paraíba e no Município de Curral de Cima, respectivamente, fica suspenso, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, a partir da zero hora do dia 24 de março de 2020, passível de prorrogação, o 

funcionamento de:  

I - academias, ginásios e centros esportivos púbicos e privados;  

II – bares, restaurantes, lanchonetes, casas de festas, e estabelecimentos similares;  

III – circos, parques de diversão e estabelecimentos congêneres, públicos e privados;  

IV – agências bancárias privados ou públicos, casas de jogos de azar e congêneres;   

V – salões de beleza e barbearias; 

VI – festas públicas ou privadas; 

VII -  fica suspenso por tempo indeterminado no âmbito do Município de Curral de Cima, 

a realização de Missas, Cultos e qualquer ritual religioso que reúna pessoas; 

  VIII - todas lojas e/ou estabelecimentos que pratiquem o comércio que não estejam no 

rol de exceção previsto no parágrafo único deste artigo.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não incorrem na vedação de que trata este artigo, os órgãos de 

imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral, os caixas eletrônicos 

bancários, a casa lotérica, correspondentes bancários, estabelecimentos médicos, 

odontológicos para serviços de emergência, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, 

farmacêuticos, distribuidoras e revendedoras de água e gás, distribuidores de energia elétrica, 

serviços de telecomunicações, postos de combustíveis, padarias, lojas de produtos para 

animais e supermercados/congêneres, sendo proibido filas de espera com distância mínima 

de 02 (dois) metros de um cliente para outro, não podendo exceder o máximo de 05 (cinco) 

clientes por vez.   
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Art. 3º - No período de que trata o “caput” do artigo anterior, restaurantes, lanchonetes 

e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de entrega, inclusive 

por aplicativo e pedidos por telefone.  

 

Art. 4º - Ficam autorizadas as requisições administrativas e usufruto, por tempo 

indeterminado, de unidades  ou prédios de saúde e leitos, no que couber, que venham a ser 

necessárias para enfrentamento ao surto do coronavírus COVID-19, assim como aquelas que 

envolvam a requisição de equipamentos, insumos, medicamentos e demais produtos de 

saúde que se façam necessárias.  

 

Art. 5º. O Poder de Polícia da municipalidade farar cumprir as determinações aqui 

colocadas a bem da saúde pública, com o auxílio, se necessário, dos Órgãos Públicos 

constituídos, como Ministério Público da Comarca, Policias Federal, Militar e Civil, Procon-PB, 

além de outros. 

 

Art. 6º. Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CURRAL DE CIMA, ESTADO DA PARAÍBA, EM 

17 DE MARÇO DE 2020. 

 

 
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO 

Prefeito 

 

 
RENATA ANTONIA AGUIAR RIBEIRO 

Secretária de Saúde 

 


