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Decreto no 011, de 19 de março de 2020
“Altera o art. 8o, do Decreto n. 10/2020, que ‘Declara situação de
Emergência no Município de Catolé do Rocha – PB, ante o 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, bem como dispõe sobre as medidas
para enfrentamento do COVID-19’, e dá outras providências.”

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, Estado da Paraíba, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com a Constituição Federal, e o Art. 73, IV, da Lei Orgânica do Município em vigor,
CONSIDERANDO que o Art. 196, da Constituição federal/88, prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que no dia 13 de março de 2020, o Organização Mundial da Saúde – OMS, declarou “Estado de
Pandemia” em decorrência da Infecção Humana pelo novo “Coronavírus”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal 13.979/2020, em seu artigo 1o, confere aos entes federados a possibilidade de adoção
de medidas que poderão ser implementadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus”;
CONSIDERANDO que no dia 13 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde – MS, nos termos dos incisos I e II, do
Parágrafo único, do Art. 87 da CF/88, publicou a portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020,
declarando “Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”;
CONSIDERANDO que o Estado da Paraíba, através do decreto n. 40.122, de 13 de março de 2020, declarou “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 definida pela Organização Mundial de Saúde”;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa no 19, de 12 de março de 2020, que “estabelece orientações aos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas
de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).”;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa no 21, de 16 de março de 2020, que “Altera a Instrução Normativa nº
19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).”;
CONSIDERANDO que na data de 18 de março de 2020, o Gestor Público Municipal publicou o Decreto n. 010/2020, que
“Declara situação de Emergência no Município de Catolé do Rocha – PB, ante o contexto de decretação de
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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, bem como
dispõe sobre as medidas para enfrentamento do COVID-19, e dá outras providências.”
CONSIDERANDO que estudos realizados recentemente, demonstram efetivamente a eficácia das medidas de afastamento
social precoce, para a contenção da disseminação da COVID-19;
CONSIDERANDO estes e outros aspectos de relevante interesse público,
DECRETA:
Art. 1o – Fica alterado o Art. 8o, do Decreto Municipal n. 010/2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º - Suspender, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a realização de todo e qualquer evento público que gere
aglomeração de pessoas.
o

§1 – Fica suspensa pelo período de 15 (quinze) dias, a realização das feiras livres (mercado público, centro de
abastecimento Geraldo Gomes de Oliveira, feiras no centro da cidade, bancas de roupas ou quaisquer
outros utensílios postos à venda em vias públicas) que tradicionalmente ocorrem aos sábados, no
Município de Catolé do Rocha – PB.
o

§2 – Fica suspenso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, todo e qualquer tipo de evento privado que gere aglomeração
de pessoas.
o

§3 – Em caso de descumprimento, a Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha – PB procederá com a imediata
cassação do ‘Alvará de Localização e Funcionamento’ do estabelecimento infrator, sem prejuízo das
demais penalidades administrativas e/ou criminais que a legislação prevê.
Art. 2o – Permanecem inalterados todos os demais artigos e determinações constantes no Decreto no 010/2020.
Art. 3o – Dê-se ciência deste Decreto às Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Poder Judiciário e
proprietários de estabelecimentos comerciais que realizam festividades que contenham aglomeração de pessoas.
Art. 4o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Catolé do Rocha – PB, 18 de março de 2020

