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DECRETO Nº 11/2020        Serra da Raiz/PB, 30 de abril de 2020.
 

 
Dispõe sobre novas medidas emergenciais 
do Poder Público Municipal ante a 
prevenção ao contágio pelo novo 
coronavirus(COVID-19) no âmbito do 
Município de Serra da Raiz –PB e dá outras 
providências. 

 
 
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 o quadro de evoluça o do conta gio do novo coronavirus nos limí trofes 

do municí pio, e a confirmaça o de um caso de COVID-19 em nossa cidade. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manutença o de medidas de prevença o ao conta gio 

causado pelo Coronavirus.  
 
D E C R E T A  
 
Art. 1º Ficam estabelecidas novas medidas de enfrentamento de Emerge ncia em Sau de 

Pu blica de importa ncia nacional (ESPIN) em decorre ncia da infecça o humana pelo novo 
coronavirus, regulamentando o funcionamento das atividades econo micas e sociais do 
municí pio, no sentido de efetuar a transiça o para o modelo de distanciamento Social Seletivo 
(DSS). 

 
Art. 2º Enquanto vigorar o Estado de Calamidade Pu blica nos termos do Decreto nº 

08/2020, tornam-se obrigato rias as medidas excepcionais previstas neste decreto, 
especialmente as necessidades de natureza econo mica e social, autorizando o funcionamento 
mediante cumprimento de crite rios, exige ncias, procedimentos, orientaço es e recomendaço es 
em cada segmento para a manutença o do controle sobre a situaça o da pandemia. 

 
Para grafo Ú nico – Permanece suspenso o funcionamento de: 
 
I – Bares, exceto para venda exclusiva de alimentaça o, quando for o caso; 
II - A reas de lazer, academia e esportivas. 
 
Art.3º -Fica recomendado a suspensa o de missas, cultos e quaisquer cerimo nias 

religiosas, bem como demais eventos religiosos. 
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Art. 4º - Fica permitido o funcionamento, a partir de 02 de maio de 2020, apenas no 
perí odo de 08h as 14h e atendidos os crite rios estabelecidos pelo presente decreto, visando 
compatibilizar as atividades econo micas com as aço es de prevença o e combate ao avanço do 
novo coronavirus: lojas e estabelecimentos comerciais e de serviços.  

 
§ 1º – Sera  permitido o funcionamento fora do hora rio estabelecido, casas lote ricas, 

carto rios, distribuidora e revendedoras de a gua e ga s, padarias, restaurantes, lanchonetes, 
pizzarias e similares, pousadas, hospedarias e afins e supermercados e conge neres.  

 
§ 2º - Durante o perí odo de suspensa o de atividades, lojas e outros estabelecimentos 

comerciais e de serviços tambe m podera o funcionar fora do hora rio estabelecido utilizando 
serviços de entrega, inclusive por aplicativo, sendo vedado a abertura de seu espaço fí sico.  

 
§3º - As barbearias, os salo es de beleza e de procedimentos este ticos e conge neres 

podera o funcionar apo s o hora rio estabelecido no “caput” mediante o agendamento pre vio de 
seus clientes, sem custos adicionais, limitados por dia, de acordo com espaço fí sico do local, com 
o propo sito de evitar a aglomeraça o de pessoas, devendo o proprieta rio observar as normas de 
procedimentos de higiene local, recomendado pelos o rga os de sau de, incluindo a dista ncia 
mí nima necessa ria entre os clientes de espera, como tambe m o uso de equipamentos de 
segurança entre o profissional e o cliente, disponibilizando a lcool em gel ou lí quido, ambos a 
70%, nos locais de fa cil acesso ao pu blico e aos profissionais.  

 
§ 4º - Para os bares que optem por abrir com fins a venda exclusiva de alimentaça o, sera  

permitido seu funcionamento em hora rio para ale m do estabelecido no caput deste artigo 
apenas para serviços de entrega (delivery). 

 
Art. 5º- E  dever dos estabelecimentos adotarem as seguintes medidas, cumulativas: 
 
I – reduzir fluxos, contatos e aglomeraço es de trabalhadores, adotando as provide ncias 

necessa rias aos cumprimentos das diretrizes sanita rias de distanciamento interpessoal de no 
mí nimo 1,5m (um metro e meio), observadas as demais recomendaço es te cnicas determinadas 
pelo Ministe rio de Sau de ou Secreta ria de Sau de Municipal.  

 
II – a fixaça o, em local visí vel, de informaço es sanita rias sobre higienizaça o e cuidados 

para a prevença o do coronavirus (COVID- 19). 
 
III – higienizar, apo s cada uso, durante o perí odo de funcionamento e sempre quando do 

iní cio das atividades as superfí cies de toque (cadeiras, maçanetas, carda pios, mesas e bancadas), 
preferencialmente com a lcool 70% (setenta por cento). 

 
IV – higienizar, preferencialmente no mí nimo, a cada 3 (tre s) horas, durante o perí odo 

de funcionamento e sempre quando do iní cio das atividades, os pisos, paredes, e banheiros, 
preferencialmente com a gua sanita ria. 
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V- Manter a disposiça o, na entrada do estabelecimento, em lugar estrate gico, a lcool a 70% 

(setenta por cento), para utilizaça o dos clientes e funciona rios do local. 
 
VI- manter locais de circulaça o de pessoas com ventilaça o natural ou meca nica, 

contribuindo para a renovaça o do ar. 
 
VII – manter disponí vel kit completo de higiene de ma os nos sanita rios de clientes e 

funciona rios, utilizando sabonete lí quido, a lcool a 70% (setenta por cento) e toalha de papel 
na o reciclado. 

 
VIII – nos restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares, diminuir em 50% (cinquenta 

por cento) o nu mero de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a separaça o entre elas, 
reduzindo o nu mero de pessoas no local e buscando guardar a dista ncia mí nima recomendada 
de dois metros lineares entre os consumidores. 

 
IX-  fazer a utilizaça o, se necessa rio, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de 

evitar a aglomeraça o de pessoas dentro do estabelecimento. 
 
X- fazer uso de ma scaras para contato com o pu blico. 
 
XI – orientar seus empregados de modo a reforçar a importa ncia e a necessidade: 
 
a) Da adoça o de cuidados pessoas, sobretudo da lavagem nas ma os, da utilizaça o de 

produtos asse pticos durante o trabalho, como a lcool a 70% (setenta por cento), e da 
observa ncia da etiqueta respirato ria. 

b) Da manutença o da limpeza dos instrumentos de trabalho. 
 
Art. 6º - E  dever do responsa vel pelo estabelecimento, inclusive, casas lote ricas, evitar a 

aglomeraça o de pessoas, procedendo um fluxo de atendimento contí nuo, com entrada e sau da 
de clientes observando o limite ma ximo de pessoas nas a reas livres de circulaça o, mantendo a 
dista ncia mí nima de 1,5m (um metro e meio) de dista ncia entre eles. 

 
§1º - Na hipo tese de ocorrerem filas nas portas de estabelecimentos, e  dever de seu 

responsa vel organizar filas externas para que as pessoas guardem 1,5m (um metro e meio) de 
dista ncia, inclusive com a colagem de indicadores no piso, com colocaça o visí vel. 

 
§2º- Ficam os estabelecimentos obrigados a disporem de estrutura mí nima de pessoal 

adequada para prevenir filas em caixas e na entrada dos estabelecimentos. 
 
Art. 7º - O cumprimento das medidas elencadas neste decreto podera  acarretar a 

suspensa o ou cassaça o do Alvara  de Funcionamento do estabelecimento, bem como a adoça o 
das medidas judiciais cabí veis considerando o que dispo e o artigo 267 e 268 do Co digo Penal.  
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Para grafo Ú nico – Sem prejuí zo das sanço es supra elencadas, os gestores locais do 

Sistema Ú nico de Sau de, os profissionais de sau de, os fiscais municipais e os agentes de 
vigila ncia epidemiolo gica e sanita ria podera o solicitar o auxí lio da força policial nos casos de 
recusa ou desobedie ncia ao cumprimento das medidas deste decreto. 

 
Art. 8º - Fica mantida a feira livre com o distanciamento entre bancos e higienizaça o 

adequada. 
 
Art. 9º - Fica proibida a circulaça o de pessoas nas ruas da cidade, sem que tenha uma 

atividade ou finalidade pre -estabelecida, sempre usando ma scaras. 
 
Art. 9º - Novas medidas podera o ser adotadas, a qualquer momento, em funça o do 

cena rio epidemiolo gico do municí pio, acompanhando ainda as determinaço es dos o rga os de 
sau de. 

 
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 CONSTITUCIONAL  


