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DECRETO Nº 30 DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta, de medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 
(Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações 
aos setores de bens e serviços e comércio local.  

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei 
Orgânica Municipal  

 

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 a confirmação de casos de Coronavírus humano (COVID-19) no Estado 
da Paraíba e em Estados circunvizinhos como Ceará, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte; 

Considerando o 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 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; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica vedada a realização, pela administração direta e indireta municipal, e pelos 
munícipes, de atividades que envolvam a aglomeração de pessoas pelos próximos 30 
(trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto. 

§ 1º Fica recomendada, pelo mesmo prazo previsto no caput, a suspensão ou 
cancelamento de quaisquer eventos de massa ou de grande porte. 

§ 2º Para fins deste Decreto, considera-se evento de massa ou de grande porte a atividade 
coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo 
pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, e que, segundo a 
avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a 
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atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal 
e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde, públicos ou privados. 

Art. 2º Locais com grande circulação de pessoas devem adequar-se as recomendações 
dos governos Federal, Estadual e Municipal e estabelecer período de “quarentena” como 
prevenção ao contágio do Virus  COVID-19. 

Art. 3º Ficam proibidas a realização de atividades nos centros de aglomeração pública 
desta edilidade municipal, tais como, quadra multiesportiva, campo de futebol, academias, 
praças, bancos e/ou loterias, entre outras, a fim de reconhecer a gravidade da situação 
de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial 
de Saúde; 

Art. 4º. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário 
epidemiológico do Estado. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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