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Município de Gado Bravo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RUA JOSÉ MARIANO BARBOSA, S/N – CENTRO 

CNPJ: 01.612.651/0001-03  

Email: prefeituragadobravo@gmail.com 

 

 

DECRETO Nº   432/2020, de 30 de março de 2020.  

 

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19). 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO, Estado 

da Paraíba, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, e 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 os Decretos Municipais Nº 430/2020 e 431/2020, que 

decretou Situação de Emergência neste Município frente 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, no âmbito deste Município; 
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Considerando a necessidade de assegurar o regular abastecimento 

deste Município, bem assim para garantir o pagamento dos salários, 

aposentadorias e benefícios do Programa Bolsa Família e de regular o 

funcionamento de atividades essenciais à população, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Em caráter excepcional, diante da necessidade de conservação 

das medidas de restrição, previstas nos Decretos Municipais nº 430/2020 

e 431/2020, ficam mantidas as suspensões das atividades relacionadas 

nos citados Decretos Municipais em caráter geral, até o dia 15 de abril 

de 2020. 

§ 1º Não incorrem na vedação de que tratam os Decretos citados os 

restaurantes e lanchonetes localizados em rodovias, desde que não 

localizados em áreas urbanas e apenas para o fornecimento de 

alimentação pronta, devendo priorizar o atendimento aos motoristas de 

transporte de carga, respeitando a distância mínima de 1,5 metros entre 

os clientes e observando as demais regras sanitárias, sobretudo, com 

relação à necessidade de manter no estabelecimento compartimento 

que garanta a disponibilização de álcool 70% para higienização das 

mãos ou pia com água e sabão líquido para higienização das mãos e 

tolhas descartáveis. 

§ 2° A proibição contida nos artigos citados não afeta o funcionamento 

dos restaurantes e lanchonetes, exclusivamente para entrega em 

domicílio (delivery), inclusive por aplicativos.  

§ 3º Os estabelecimentos bancários e congêneres poderão prestar 

atendimento presencial, exclusivamente para atividades que não 

possam ser realizadas nos caixas eletrônicos e canais de atendimento 

remoto (aplicativo), bem como para prestar auxílio ao atendimento dos 

aposentados, pensionistas e beneficiários do Bolsa Família, a partir do 

dia 30 de março de 2020. 

§ 4º As casas lotéricas poderão voltar a funcionar, a partir do dia 30 de 

março de 2020, devendo organizar e priorizar o atendimento para os 

pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, garantindo o 

atendimento mediante a distribuição de senhas e, desde que, 

disponibilizando um funcionário para organizar as filhas, devendo primar 
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para que nas filhas não fiquem mais de 10 (dez) pessoas, respeitando a 

distância mínima de 1,5 metro entre um usuário e outro. 

§ 5º A suspensão de atividades não se aplica aos estabelecimentos que 

comercializem material de construção, os quais poderão funcionar, 

exclusivamente, para a aquisição de produtos necessários à realização 

de serviços urgentes, por meio de entrega em domicílio e/ou como 

ponto de retirada de mercadorias, devendo o estabelecimento garantir 

que essa retirada de mercadorias pelos clientes no ponto de venda 

observe que dentro do estabelecimento, ao mesmo tempo, não tenha 

mais de 2 (dois) clientes por vez, garantindo sempre a distância mínima 

de 1,5 metros entre um cliente e outro e com a disponibilização de 

recipiente contendo álcool gel para higienização da mãos ou pia com 

água corrente, sabão líquido e toalhas descartáveis para higienização 

das mãos, a partir de dia 30 de março de 2020. 

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais, bancários e as casas lotéricas 

autorizados a funcionar deverão adotar medidas de proteção aos seus 

funcionários, clientes e colaboradores, estabelecendo a distância de 

1,5 metros entre cada pessoa e adotando, quando possível, sistemas de 

escala, alteração de jornadas e revezamento de turnos, para reduzir o 

fluxo e não permitir a aglomeração de pessoas. 

Art. 3º Fica autorizado, a partir do dia 30 de março de 2020, o 

funcionamento de estabelecimentos que atuem nos seguintes ramos: 

I - oficinas e concessionárias exclusivamente para serviços de 

manutenção e conserto em veículos; 

II - empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra terceirizada; 

III - fábricas de bomba de irrigação, ventiladores e ar-condicionado, 

bem como os seus respectivos serviços de manutenção; 

IV - serviços funerários; 

V - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

VI - transporte e entrega de cargas em geral; 

VII - transporte de numerário; 
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VIII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e 

derivados; 

IX - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o 

fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção 

das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de 

energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural. 

Parágrafos único. Os serviços especificados nesse artigo deverão 

garantir, tanto aos seus empregados, quanto aos usuários que não haja 

aglomeração de pessoas, bem como a possibilidade de correta 

higienização das mãos ou através da disponibilização de álcool gel 70% 

ou através de pia com água corrente, sabão líquido e toalhas 

descartáveis. 

Art. 4º Os supermercados e estabelecimentos congêneres deverão 

funcionar, em todo o território do município, com a observância das 

seguintes determinações: 

I – realizar controle de acesso a uma pessoa por família, salvo em caso 

de absoluta impossibilidade da presença desacompanhada; 

II - limitação do número de clientes a uma pessoa por cada 5 m² (cinco 

metros quadrados) do estabelecimento; 

III - cumprimento pleno e irrestrito de todas as recomendações de 

prevenção e controle para o enfrentamento da COVID-19 expedidas 

pelas autoridades sanitárias competentes, inclusive a Organização 

Mundial de Saúde, para prevenção ao contágio e contenção de 

infecção viral relativa ao coronavírus – COVID-19. 

Parágrafos único. Os serviços especificados nesse artigo deverão 

garantir, tanto aos seus empregados, quanto aos usuários que não haja 

aglomeração de pessoas, bem como a possibilidade de correta 

higienização das mãos ou através da disponibilização de álcool gel 70% 

ou através de pia com água corrente, sabão líquido e toalhas 

descartáveis 

Art. 5º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico deste Município. 
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Art. 6º. Ficam mantidas todas as demais medidas de suspensão de 

atividades, previstas nos Decretos Municipais nº 430/2020 e 431/2020 até 

15 de abril de 2020. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Gado Bravo, 30 de março de 

2020. 

 

PAULO ALVES MONTEIRO 

  Prefeito Constitucional 

 

 


