
 
 

 

 

 

 
D I Á R I O    O F I C I A L  

M U N I C Í P I O  DE  SERRA DA RAIZ 

EDIÇÃO N.º 03, criado pela Lei Municipal n.º 178/93, de 10.08.1993- Serra da Raiz(PB), 18 de março de 2020 

 

 
DECRETO Nº 03/2020 
 
Serra da Raíz/PB, 18 de Março de 2020 
 
 
 

Regulamenta, no Município de Serra da Serra da Raiz- PB, 
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
Covid-19, conforme previsto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020.  

 
 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ, Estado da Paraí ba, no uso de suas 

atribuiço es legais que lhe confere a Lei Orga nica do Municí pio, e CONSIDERANDO a 
compete ncia do Municí pio para definir e organizar a prestaça o dos serviços pu blicos de 
interesse local;  

 
CONSIDERANDO que a Organizaça o Mundial da Sau de - OMS classificou, em 11 de 

março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo Covid-19 (denominado SARS-
CoV-2) e  uma pandemia;  

 
CONSIDERANDO a altí ssima capacidade de conta gio por cada pessoa doente com a 

COVID-19 na transmissa o desse ví rus;  
 
CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministe rio da Sau de, 

que declara Emerge ncia em Sau de Pu blica de Importa ncia Nacional (ESPIN) em decorre ncia da 
Infecça o Humana pelo novo COVID - 19, bem como a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, 
que dispo e sobre a regulamentaça o e operacionalizaça o do disposto na Lei n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emerge ncia de sau de 
pu blica de importa ncia internacional decorrente da COVID-19;  

 
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispo e 

sobre as medidas para enfrentamento da emerge ncia de sau de pu blica de importa ncia 
internacional decorrente da COVID-19 responsa vel pelo surto de 2019;  

 



 
 

 

 

CONSIDERANDO que cabe tambe m ao Poder Pu blico Municipal, no a mbito de suas 
compete ncias, a adoça o de medidas para preparaça o, controle, contença o e mitigaça o de 
transmissa o da COVID-19 em seu territo rio.  

 
 
D E C R E T A  
 
Art. 1º Este Decreto dispo e sobre medidas tempora rias a serem adotadas, no a mbito do 

Municí pio de Serra da Raiz - PB, para enfrentamento da emerge ncia de sau de pu blica 
decorrente da Covid-19.  

 
Art. 2º Para o enfrentamento da emerge ncia de sau de a que se refere o art. 1º, podera o 

ser adotadas as seguintes medidas:  
 
I - Isolamento;  
II - Quarentena;  
III - Determinaça o de realizaça o compulso ria de:  
a) exames me dicos;  
b) testes laboratoriais;  
c) coleta de amostras clí nicas;  
d) vacinaça o e outras medidas profila ticas;  
e) tratamentos me dicos especí ficos;  
IV - Estudo ou investigaça o epidemiolo gica; 
V- Requisiça o de bens, serviços e produtos de pessoas naturais e jurí dicas, hipo tese em 

que sera  garantido o pagamento posterior de indenizaça o justa. 
 
 § 1º Para os fins deste Decreto, considera-se:  
 
I - Isolamento: separaça o de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no 

a mbito intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminaça o ou a 
propagaça o da Covid-19; e  

II - Quarentena: restriça o de atividades ou separaça o de pessoas suspeitas de 
contaminaça o das demais que na o estejam doentes, ou ainda bagagens, conte ineres, animais e 
meios de transporte, no a mbito de sua compete ncia, com o objetivo de evitar a possí vel 
contaminaça o ou a propagaça o da Covid-19.  

 
§ 2º A requisiça o administrativa, a que se refere o inciso V, devera  garantir ao particular 

o pagamento de justa indenizaça o e observara  o seguinte:  
 
I - tera  suas condiço es e requisitos definidos, em portaria da Secretaria de Sau de, e 

envolvera , se for o caso:  
 
a) hospitais, clí nicas e laborato rios privados, independentemente da celebraça o de 

contratos administrativos; e  
b) profissionais da sau de, hipo tese que na o acarretara  a formaça o de ví nculo estatuta rio 

ou empregatí cio com a administraça o pu blica.  
 
II - a vige ncia na o podera  exceder duraça o da emerge ncia de sau de pu blica decorrente 

da Covid-19.  



 
 

 

 

 
§ 3º A adoça o das medidas para viabilizar o tratamento e/ou obstar a contaminaça o ou 

a propagaça o da Covid-19 devera  guardar proporcionalidade com a extensa o da situaça o de 
emerge ncia.  

§ 4º - A Secretaria Municipal de Sau de recomenda o auto isolamento, pelo perí odo de 7 
(sete) dias, de qualquer pessoa que tenha sido remanescente das a reas consideradas de 
transmissa o local/comunita ria, consideradas pelos Boletins Epidemiolo gicos emitidos e 
atualizados pelo Ministe rio da Sau de.  

 
Art. 3º Ficam suspensos, pelo perí odo de vige ncia deste Decreto, no a mbito do Municí pio 

de Serra da Raiz - PB:  
 
I - eventos de qualquer natureza com pu blico superior a 100 (cem) pessoas, pelo perí odo 

inicial de 30 (trinta) dias, passí vel de prorrogaça o, em caso de agravamento da pandemia;  
II - viagens de servidores municipais a serviço do Municí pio de Serra da Raiz para 

deslocamento no territo rio nacional ou no exterior;  
III – prova de vida dos servidores municipais inativos;  
IV - fe rias de servidores de a reas essenciais ao enfrentamento da pandemia;  
V – aulas presenciais regulares da rede pu blica e particular, no a mbito do municí pio de 

Serra da Raiz - PB a partir de 19 de março de 2020, inicialmente por um perí odo de 30 dias. §1° 
Os deslocamentos mencionados no inciso II deste artigo podera o ser, excepcionalmente, 
autorizados pela Secretaria de Administraça o, apo s justificativa formal da necessidade da 
viagem a ser elaborada pelo respectivo Secreta rio da pasta interessada, com antecede ncia 
mí nima de 5 (cinco) dias.  

 
§ 2º Todo servidor municipal que retornar do exterior ou das a reas consideradas de 

transmissa o local devera  efetuar comunicaça o imediata a  Secretaria Municipal de Sau de e 
permanecer em isolamento domiciliar por 7 (sete) dias, mesmo que na o apresente qualquer 
sintoma relacionado a  COVID-19, devendo aguardar orientaço es da referida Secretaria. 

 
 § 3º Nos termos do inciso V deste artigo, fica a Secretaria Municipal de Educaça o 

autorizada a efetuar compensaço es dos dias letivos, suspensos por este Decreto, durante o 
perí odo de recesso escolar do me s de julho.  

 
Art. 4º Fica autorizada a realizaça o de despesas, inclusive com dispensa de licitaça o, para 

a contrataça o de profissionais e pessoas jurí dicas, aquisiça o de medicamentos e outros insumos 
para o enfrentamento da epidemia no Municí pio.  

 
Art. 5º As aço es e os serviços pu blicos de sau de voltados a  contença o da emerge ncia 

sera o articulados pela Secretaria de Sau de e podera o contar com a participaça o dos demais 
o rga os e entidades da Administraça o Pu blica Municipal.  

 
Art. 6º A tramitaça o de processos referentes a s mate rias veiculadas neste Decreto 

correra  em regime de urge ncia e tera  prioridade em todos os o rga os e entidades do Municí pio. 
 
Art. 7º Fica autorizada a abertura de cre dito suplementar para a adoça o das medidas 

com o objetivo de conter a emerge ncia da Covid-19, observados os limites previstos na Lei 
Orçamenta ria Anual e na Lei de Reponsabilidade Fiscal.  

 



 
 

 

 

Art. 8º O Comite  de Monitoramento da COVID-19 sera  composto por um representante 
de cada o rga o e entidade a seguir indicados:  

 
 
  I – Gabinete do Prefeito;  
 II – Secretaria de Desenvolvimento Social; 
III – Secretaria de Sau de;  
IV – Secretaria de Administraça o;  
 V – Secretaria de Educaça o; § 1º Cabe ao Chefe do Poder Executivo indicar os respectivos 

membros do Comite  de Monitoramento, mencionado neste Decreto, que sera o nomeados por 
meio de Portaria.  

 
§ 2º O coordenador do Comite  de Monitoramento, devidamente nomeado pelo Chefe do 

Poder Executivo podera  convidar representantes de outros o rga os e entidades, pu blicos ou 
privados, bem como outras secretarias na o elencadas no presente Decreto para participarem 
das reunio es.  

 
§ 3º As reunio es ocorrera o sempre que convocadas pelo seu coordenador.  
 
Art. 9. Cabera  ao Comite  de Monitoramento de que trata este Decreto a emissa o de atos 

complementares para seu fiel cumprimento.  
 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data sua publicaça o e produzira  efeitos enquanto 

perdurar o estado de emerge ncia em sau de causado pela Covid-19. 
 
 
 

 
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA 

PREFEITA 


