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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 013/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

ADOTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
(COVID -19) NO ÂMBITO COMERCIAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
 

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, mediante políticas sociais e econômicas que visem a
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção,
para sua recuperação, na forma do art. 196 da Constituição
Federal;
 
CONSIDERANDO o reconhecimento da situação de
emergência no município de Alhandra, conforme Decreto
Municipal Nº 011/2020; e
 
CONSIDERANDOque a situação requer medidas urgentes de
prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública;
 
D E C R E T A:
 
Art. 1º - FICA DECRETADA, até ulterior deliberação,
objetivando evitar a disseminação do coronavírus (COVID-19),
A PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL nos
estabelecimentos que exercem atividade comercial no
município, tais como restaurantes, lanchonetes, bares,
academias, clubes de lazer, casas de festas e assemelhados.
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não aplica a
supermercados, farmácias, padarias e postos de combustíveis,
devendo-se adotar, no que couber, as seguintes medidas
preventivas:
 
I – Manter o ambiente ventilado;
II – Disponibilizar álcool gel na entrada do estabelecimento;
III – Fixar cartazes indicando as medidas de prevenção; e
IV – Higienizar, constantemente, superfícies sujeitas ao toque.
 
Art. 2º - Fica prorrogada, por 15 (quinze) dias, a vigência dos
benefícios de auxílio doença já concedidos até esta data.
 
Art. 3º– As medidas adotadas por este decreto poderão ser
revistas e reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a
situação epidemiológica do município, e seu descumprimento
configura crime nos termos do art. 268 do Código Penal,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
 
Gabinete do Prefeito Constitucional, aos 20 dias do mês de
março de 2020, 61º aniversário de emancipação político-
administrativa do município de Alhandra – PB.
 
RENATO MENDES LEITE
Prefeito Constitucional
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