
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

DECRETO Nº. 288/2020, DE 20 DE ABRIL DE 2020. 

 

ESTABELECE MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA 

PARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS NO 

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE 

CONGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CONGO - PB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, E; 

CONSIDERANDO o estabelecimento de estado de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde pelo coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou 

Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante 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 (Covid 19), 

definida pela Organização Mundial de Saúde;  

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta efetivo para 

esta condição de saúde de ampla repercussão populacional, no âmbito do Estado da 

Paraíba; 

CONSIDERANDO a confirmação pelos órgãos oficiais (Laboratório Central de Saúde 

Pública do Estado da Paraíba (LACEN/PB), quanto à existência de um caso de Covid-

19 caso no âmbito do município; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus; 

 

http://www.peruibe3.sp.gov.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/lei4903-2020-1.pdf
http://www.peruibe3.sp.gov.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/lei4903-2020-1.pdf


 

 

 

D  E  C  R  E  T  A 

 

Art. 1º A Prorrogação de abertura do comércio local para o dia 03 de Maio no 

Município de Congo, em razão das ações de combate ao “agente coronavirus”. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no Caput deste artigo as seguintes atividades:  

I - Farmácias;  

II - Postos de combustíveis;  

III – Padarias;  

IV - Supermercados e mercadinhos;  

V - Quitandas;  

VI – Distribuidoras de água e gás;  

VII - Funerárias;  

VIII – Estabelecimentos médicos, odontológicos e laboratoriais apenas para atender 

emergências;  

IX – Rádios e outros meios de comunicação, e provedores de internet;  

X – Estabelecimentos de venda de ração e produtos veterinários.  

§ 2º Fica permitido, em caráter especial, o funcionamento das atividades descritas no § 

1º, obedecendo o Protocolo de  Segurança estabelecido pela organização Mundial de 

saúde; 

§ 3º As atividades previstas nos incisos I, II, VII e IX poderão funcionar normalmente, 

adotando, entretanto, medidas de prevenção e controle de disseminação conforme 

orientações do Ministério da Saúde e decretos emitidos pela Prefeitura Municipal de 

Congo .  

§4º Todas as outras atividades que estão proibidas de abrirem as portas e não incluídas 

nas exceções do § 1º ficam autorizadas a funcionar através de tele entrega (delivery),  



 

 

 

vedado , em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes em suas 

dependências, ficando ainda obrigadas a manter suas portas fechadas e a seguir as 

recomendações do Ministério da Saúde e dos decretos expedidos pela Prefeitura 

Municipal de Congo e Governo do estado da Paraíba, devendo também fornecer os 

meios necessários para proteção dos clientes, funcionários, prestadores de serviços e 

colaboradores a eles vinculados. 

Art. 2º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, por este decreto, e também pelos 

demais decretos Municipais, ficam obrigados a fornecer máscaras para todos os seus 

empregados, prestadores de serviço, colaboradores e clientes, bem como organizar a 

entra de uma pessoa por família e ter o número mínimo de pessoa por metro quadrado, 

sendo vedada a permanência de qualquer pessoa no interior do estabelecimento, ou em 

filas para atendimento formadas do lado de fora, sem a utilização de máscaras.  

§ 1º O disposto no caput será fiscalizado pela Secretaria de Saúde Municipal e os 

órgão a ela vinculados e pela Polícia Militar do Estado da Paraíba e o 

descumprimento implicará em medidas coercitivas, conforme Decreto Estadual; 

 Art. 3º Fica proibida aglomeração de pessoas em açudes, rios e balneários. 

Art. 4º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 

competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas, sujeitando 

os infratores às penalidades previstas na legislação penal competente e a suspensão 

temporária dos Alvarás de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para 

realização de atividades.  

Art. 5º Este Decreto é de execução imediata e entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Congo, em 20 de Abril de 2020;  

 

JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR 

PREFEITO  


