
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO Nº 12                               DE 20 DE MARÇO DE 2020 

 

DEFINE OUTRAS MEDIDAS PARA 

O ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DECORRENTE DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

CABEDELO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art. 22, § 8º, inciso II, da Constituição do Estado e 

no Art. 73, Inciso IV da Lei Orgânica do Município de Cabedelo; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Cabedelo/PB 

editou o Decreto nº 11, de 17 de março do corrente ano, que declarou 

situação de emergência em saúde pública no município e estabeleceu 

medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus 

(COVID-19), no âmbito deste município, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde 

pública de importância internacional declarada pela Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO que estudos recentes demonstram a 

eficácia das medidas de afastamento social precoce para restringir a 

disseminação do coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar outras 

medidas para reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações 

em todo o Município de Cabedelo; 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o último 

boletim diário do coronavírus, emitido pela Secretaria de Saúde do 
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Município de Cabedelo, em 19 de março de 2020, já existem no 

Município 19 casos notificados, sendo 01 descartado e 18 em 

investigação, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica definida outras medidas temporárias de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em Saúde 

Pública no Município de Cabedelo, em razão de pandemia de doença 

infecciosa viral respiratório (COVID-19), causada pelo agente novo 

Coronavírus. 

 

Art. 2º De forma excepcional, com o único objetivo de 

resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no 

combate da propagação do coronavírus (COVID-19), fica 

determinado, a partir de 23 de março de 2020, pelo prazo de 15 dias, o 

fechamento de: 

 

I - Centros comerciais e estabelecimentos congêneres; 

II - Academias, centro de ginástica e estabelecimentos 

similares; 

III - Teatros, circos, parques de diversão e afins. 

 

Art. 3º De forma excepcional, com o único objetivo de 

resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no 

combate da propagação do coronavírus (COVID-19), fica 

determinado, a partir de 21 de março de 2020, a alteração do 

funcionamento do comércio, que passarão a funcionar das 9:00h às 

15:00h. 

 

Parágrafo único. A presente determinação não se aplica 

aos supermercados, mercados, mercearias, agências bancárias, postos 

de gasolina, padarias, farmácias e serviços de saúde, como hospital, 

clínica, laboratório e estabelecimentos congêneres 
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Art. 4º Em caso de descumprimento das medidas 

previstas neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar as 

eventuais práticas de infrações administrativas previstas no artigo 10 

da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime 

previsto no artigo 268 do Código Penal. 

 

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em sentido contrário. 

 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 20 de março de 2020; 

197º da Independência, 128º da República e 63º da Emancipação Política 

Cabedelense. 

 

 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 


