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DECRETO Nº   36/2020, de 01 de julho de 2020.  

 

 

Dispõe sobre a prorrogação de medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e Considerando 

o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo 

Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da 

disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do 

Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção 

humana pelo coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 

2020; 

Considerando os Decretos Municipais Nº10/2020 e 11/2020, que decretou Situação de 

Emergência neste Município frente ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública 

de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de 

infecção humana pelo coronavírus, definida pela Organização Mundial de Saúde; 

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta efetivo para esta condição 

de saúde, no âmbito deste Município; 

Considerando que, por hora, faz-se necessário, ainda, evitar aglomerações de pessoas, a fim de 

conter a disseminação do vírus, já que faltam insumos de saúde em todo o SUS; 

Considerando a falta de insumos de saúde em decorrência da crise mundial de matéria prima 

para a produção de equipamento de proteção individual (EPI),  

D E C R E T A: 

Art. 1º. Prorrogar até 31 de julho de 2020 as medidas previstas nos Decretos nº 10/2020, 

11/2020, 12/2020.  

§ 1º. O comércio local fica autorizado a funcionar, desde que sejam tomadas as medidas 

preventivas previstas nos decretos anteriores, tais como uso de máscaras, evitar aglomeração de 

pessoas, disponibilização de álcool em gel, entre outras. 

§ 2º. Os bares e restaurantes ficam autorizados a funcionar com 50% (cinquenta por cento) de 

sua capacidade e com distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre uma mesa e 

outra. 
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§ 3º. Fica autorizada a prática de treinos e atividades esportivas locais, sem a presença de 

torcedores, fica excluída a realização de campeonatos, torneios e jogos amistosos. 

§ 4º. As igrejas e demais instituições religiosas ficam autorizadas a funcionar com 50% 

(cinquenta por cento) de sua capacidade. 

§ 5º. Os estabelecimentos citados nos parágrafos anteriores deverão disponibilizar álcool em gel, 

orientar os clientes e frequentadores para evitar aglomeração, exigir o uso de máscaras sempre 

que possível, bem como adotar os cuidados previstos nos decretos anteriores. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

contrárias. 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cecília-PB, 01 de julho de 2020.  

 

ROBERTO FLORENTINO PESSOA 

  Prefeito Constitucional 

 

 

Este texto não substitui o publicado no Noticiário Oficial de 01/07/2020, criado pela Lei 

Municipal 03/1997. 

 


