
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PATOS

Referência : Procedimento Administrativo nº 040.2020.001295
Reclamante : Ministério Público da Paraíba
Reclamados : Município de Patos/PB e outros

RECOMENDAÇÃO

Os  Ministérios  Públicos  da  Paraíba,  Federal  e  do  Trabalho,  e  a

Defensoria  Pública  do  Estado  da  Paraíba,  por  meio  do  Promotor  de  Justiça,  dos

Procuradores da República, dos Procuradores do Trabalho e dos Defensores Públicos

signatários, com fulcro no Art. 15 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do

Ministério  Público,  que  conferem  ao  Parquet  a  prerrogativa  de  expedir

recomendações  devidamente  fundamentadas,  visando  à  melhoria  dos  serviços

públicos e de relevância pública,  bem como aos demais interesses,  direitos e bens

cuja defesa lhe caiba promover;

Considerando  que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,

essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

(Art. 127 da Constituição Federal de 1988);

Considerando que o procedimento administrativo é o instrumento

próprio para a atividade-fim destinado a apurar fato que enseje a tutela de interesses

individuais indisponíveis,  nos termos do Art.  8º,  III,  da Resolução nº 174/2017 do

Conselho Nacional do Ministério Público;



Considerando  que  é  atribuição  do  Ministério  Público  zelar  pelo

efetivo respeito  aos direitos e garantias  legais  dos direitos à saúde dos cidadãos,

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;

Considerando  que  a  saúde  integra  direito  social  fundamental

prestacional  originário,  sendo  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  nos  termos

previstos no Art. 6º e no Art. 196 da Constituição Federal de 1988;

Considerando  a  publicação  dos  planos  de  contingenciamento  do

COVID-19 elaborados pelos Governos Federal e Estadual; 

Considerando a situação ora enfrentada em todo o mundo devido à

pandemia provocada pelo Coronavírus;

Considerando  a  necessidade  de  implementar  ações  preventivas  a

serem executadas pelo município de Patos/PB, visando combater e/ou minimizar os

impactos trazidos pelo COVID-19;

Considerando que o Art.  197 da Constituição Federal  1988 dispõe

que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser

feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito

privado”; 

Considerando o disposto Art. 1º, II e III, da Constituição Federal de

1988,  que  impõem,  como  fundamentos  da  República  Federativa  do  Brasil,  "a

cidadania" e a "dignidade da pessoa humana"; 

Considerando  que  o  Art.  196  da  Constituição  Federal  de  1988

expressa  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante

políticas sociais e econômicas que visem à 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 a Lei Federal nº 8.080/90, em seu Art. 2º, preconiza

que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições

indispensáveis ao seu pleno exercício”; 

Considerando o contido no Art.  5º,  III,  da Lei  Federal  nº 8.080/90:

“são objetivos do Sistema Único de Saúde SUS – a assistência às pessoas por intermédio de

ações de promoção,  proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações

assistenciais e das atividades preventivas”; 

Considerando que o Art. 7º, II, da Lei Federal nº 8.080/90, traça como

diretriz  do  SUS  a  “integralidade  de  assistência,  entendida  como  conjunto  articulado  e

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”;

Considerando que, segundo o Art. 7º, XII, da Lei Federal nº 8.080/90,

uma das diretrizes do SUS é a “capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de

assistência”; 

Considerando  que o Art.  18 da Lei  Federal  nº  8.080/90 prevê:  “Á

direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: I - planejar, organizar, controlar e

avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde; … IV -

executar serviços: a) de vigilância epidemiológica; b) vigilância sanitária; c) de alimentação e

nutrição; d) de saneamento básico; e) de saúde do trabalhador; V - dar execução, no âmbito

municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; (...) X - observado o disposto

no art. 26 desta Lei,  celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços

privados  de  saúde,  bem  como  controlar  e  avaliar  sua  execução;  XII  -  normatizar

complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação”. 

Considerando, da mesma forma, que o Art. 2º da Portaria GM/MS nº

1.820/2009, aponta que “toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e



organizados para garantia da promoção,  prevenção,  proteção,  tratamento e recuperação da

saúde”, e o Art. 3º que “toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo

para resolver seu problema de saúde”; 

Considerando a publicação do Decreto Municipal nº 045/2020, de 26

de  julho  de  2020,  o  qual  “estabelece  novas  medidas  de  enfrentamento  e  prevenção  à

epidemia causada pela COVID-19 (novo coronavírus) no município de Patos”;

Considerando  o disposto  no Decreto  Estadual  nº  40.304,  de  12 de

junho de 2020, que “dispõe sobre a adoção do plano Novo Normal Paraíba,  de medidas

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus) no

âmbito  da  Administração  Pública  direta  e  indireta,  bem  como  sobre  recomendações  aos

municípios e ao setor privado estadual”;

Considerando  a  necessidade  de  compatibilizar  as  decisões

administrativas de retomada das atividades econômicas, no âmbito do município de

Patos/PB (materializada através do Decreto Municipal nº 045/2020, de 26 de julho de

2020) e do Estado da Paraíba (mencionadas no Decreto Estadual nº 40.304, de 12 de

junho de 2020);

Considerando  que  o  chefe  do  Poder  Executivo  de  Patos/PB  tem

conhecimento acerca da posição institucional adotada pelos Ministérios Públicos da

Paraíba,  Federal  e do Trabalho,  bem como pela  Defensoria  Pública  do Estado da

Paraíba,  em  relação  à  temática  objeto  da  presente  recomendação,  materializada

através da ata anexa, produzida a partir de reunião realizada no dia 9 de julho de

2020;

Considerando que, naquela oportunidade, os Ministérios Públicos da

Paraíba,  Federal  e  do  Trabalho,  bem  como  a  Defensoria  Pública  do  Estado  da

Paraíba, destacaram que “o município de Patos não possui um plano próprio de retomada

da economia e que, nessa falta, há necessidade da edilidade obedecer aos ditames do decreto



estadual”, restando assentado, também, a necessidade de “constituição de uma comissão

para fazer a avaliação quinzenal sobre os dados epidemiológicos na cidade, como forma de

elaborar  plano  de  retomada  da  economia  e  cujos  dados  subsidiem  os  decretos  futuros.

Inexistindo essa avaliação, vale o plano de retomada do Estado da Paraíba”;

Considerando  que,  apesar  disso,  o  município  de  Patos/PB  não

apresentou, até o presente momento, qualquer plano de retomada de suas atividades

econômicas,  inviabilizando a  análise  dos critérios  que estão sendo eventualmente

adotados para a tomada das sucessivas decisões de flexibilização, em desacordo com

as restrições impostas pelo Estado da Paraíba;

resolvem RECOMENDAR ao Prefeito de Patos/PB que se abstenha de

flexibilizar, em âmbito municipal, as limitações estabelecidas no Decreto Estadual nº

40.304,  de 12 de junho de 2020,  observando,  obrigatoriamente,  a  compatibilidade

entre o “painel de atividades” eventualmente discriminadas em decretos municipais

e as  “bandeiras”  do plano “Novo Normal Paraíba”,  que estabelecem a matriz de

orientação para a retomada gradual das atividades em todo o Estado.

Como  se  sabe,  cada  bandeira  de  classificação  corresponde  a

diferentes  graus  de  restrição  de  serviços  e  atividades,  definidos  a  partir  das

condições  epidemiológicas  e  estruturais  identificadas  pelo  Estado  da  Paraíba,  as

quais são analisadas em intervalos de 15 (quinze) dias, tendo como parâmetros de

aferição  a  taxa de  obediência  ao  isolamento (TOIS),  taxa de  progressão de  casos

novos (PCN), taxa de letalidade (TLO) e a taxa de ocupação hospitalar (TOH). 

Neste  caso  concreto,  RECOMENDA-SE que  seja  realizada revisão

das regras estabelecidas nos Arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º e 9º, todos do Decreto Municipal

nº  045/2020,  de  26  de  julho de  20201,  relativas  a  bares,  restaurantes,  lanchonetes,

1 Art. 1º. Os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, docerias, cafeterias, pizzarias e similares, que possuam espaço próprio
para serviço de atendimento aos clientes, estão autorizados a funcionar a partir do dia 29 de julho de 2020, com limite de 50%
(cinquenta por cento) da capacidade, obedecendo às regras de higiene, de distanciamento seguro de 1,5 metros (um metro e
cinquenta centímetros) entre as mesas, e observando demais exigências estabelecidas no protocolo de segurança anexo, bem
como as orientações complementares da Secretaria Municipal de Saúde.



padarias, docerias, cafeterias, pizzarias e similares, academias, centros de ginástica e

estabelecimentos similares, aulas práticas e estágio para alunos concluintes de cursos

na área de saúde nas instituições de ensino superior, de modo a compatibilizar as

atividades  desenvolvidas  à  “bandeira  amarela”  (vide  tabela  anexa),  na  qual  está

inserida  o  município  de  Patos/PB,  observando-se  as  restrições  fixadas  no  plano

“Novo Normal Paraíba”, bem como o disposto no Art. 4º, I e III, do decreto estadual

nº 40.304, de 12 de junho de 20202.

Do  mesmo  modo,  RECOMENDA-SE que  sejam  elaborados  e

Art. 2º.  O funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes,  padarias, docerias, cafeterias, Trailer Food Truck e similares
atenderão aos seguintes horários: para serviços de café da manhã, das 6h às 10h; para serviços de almoço, das 11h às 16h; e para
serviços de jantar, das 18h às 00:00h.

Art.  3º.  Será  obrigatório  a  aferição  da  temperatura  do  cliente/consumidor/funcionários/colaborador,  bem  como,  o  uso  de
máscaras pelos funcionários, colaboradores, clientes, consumidores ao entrar no estabelecimento, retirar apenas no momento da
refeição, colocando-a novamente após o término.

Art. 4º. Permanece vedado o funcionamento de serviço de rodízio, sendo permitido o serviço de buffet, caso haja a instalação de
anteparos salivares e seja servido por funcionário do restaurante, especialmente destacado para tal fim.

Art. 5º. Fica proibida, nas dependências dos bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, docerias e cafeterias, a disponibilização
de playgrounds, espaços de diversão, jogos. Sendo permitido música ao vivo com apenas dois músicos por atração.

Art. 6º. Os estabelecimentos de alimentação, localizados em shoppings centers e centros comerciais e que tenham área própria
de  atendimento  aos  clientes,  funcionarão  de  acordo  com  o  horário  de  funcionamento  dos  shoppings  centers  e  centros
comerciais,  observando os horários das refeições  e  possibilitando 2  horas  de intervalo  para limpeza e assepsia  de todo o
ambiente para início de novo serviço, sendo vedada a reabertura de praças de alimentação, a fim de evitar aglomerações.

Parágrafo Único - Os estabelecimentos de alimentação, localizados em shoppings centers e centros comerciais e que não tenham
área própria de atendimento aos clientes, utilizando-se de áreas de convívio compartilhados, funcionarão, exclusivamente com
limite de 50% (cinquenta por cento), distribuindo as mesas com espaço de no mínimo 2 metros de distância, por meio de entrega
em domicílio  (delivery),  inclusive por aplicativos,  e  como pontos de retirada de mercadorias (drive thru)  ou retirada dos
produtos no local do estabelecimento, evitando aglomerações e formação de filas.

Art. 7º. As academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares estão autorizados a funcionar a partir do dia 03 de
agosto de 2020, com limite de 50% (cinquenta por cento) da capacidade, através de atendimento individual e por agendamento,
vedadas  aulas  coletivas,  obedecendo  às  regras  de  higiene  e  observando  demais  exigências  estabelecidas  no  protocolo  de
segurança anexo, bem como as normas complementares da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 8°. É obrigatório, no interior das academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares, o uso de máscaras por todos
os funcionários e alunos durante a permanência no estabelecimento, como também manter o distanciamento mínimo de 1,5
metros  (um  metro  e  cinquenta  centímetros)  entre  as  pessoas,  bem  como  o  distanciamento  de  aparelho,  equipamentos  e
máquinas de, no mínimo, 2 metros (dois metros) e aferição de temperatura.

Art. 9°. Fica autorizada a realização de aulas práticas e de estágio exclusivamente para os alunos concluintes de cursos na área
de saúde nas instituições de ensino superior públicas e privadas.

2 Art. 4º As seguintes atividades poderão funcionar em qualquer bandeira, a critério dos prefeitos municipais, observados os
protocolos de funcionamento específicos de cada setor, o uso obrigatório de máscaras, e as seguintes condições: 
I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento
prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social; 
(...)
III - as lojas e estabelecimentos comerciais, exclusivamente para entrega de mercadorias (delivery), inclusive por aplicativos, e
como pontos de retirada de mercadorias (drive trhu), vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes dentro
das suas dependências; 



publicizados,  da  forma  mais  ampla  possível,  os  planos  municipais  de

contingenciamento  e  de  retomada  das  atividades,  incluindo  a  constituição  de

comissão destinada a realizar avaliação quinzenal sobre os dados epidemiológicos da

edilidade,  os  quais  subsidiarão  a  elaboração  de  decretos  futuros  relacionados  à

matéria, pormenorizando, também, quais os critérios (técnicos e objetivos) que serão

eventualmente adotados para a tomada de decisões.

Por fim,  RECOMENDA-SE que, enquanto não forem elaborados e

publicizados,  da  forma  mais  ampla  possível,  os  planos  municipais  de

contingenciamento e de retomada das atividades, seja observada a compatibilidade

entre o “painel de atividades” e as “bandeiras” do plano “Novo Normal Paraíba”,

que estabelecem a matriz  de  orientação para  a  retomada gradual  das  atividades,

através do decreto estadual nº 40.304, de 12 de junho de 2020.

Cópia  da  presente  recomendação  administrativa  será  afixada  na

Promotoria  de  Justiça  de  Patos/PB  e  encaminhada  ao  Conselho  Superior  do

Ministério Público para conhecimento geral.

Caso  não  seja  atendida  a  presente  RECOMENDAÇÃO,  os

Ministérios  Públicos  da  Paraíba,  Federal  e  do  Trabalho,  bem  como  a  Defensoria

Pública do Estado da Paraíba, tomarão as medidas judiciais necessárias a assegurar o

seu fiel cumprimento, o que determinará a responsabilização de seu destinatário em

âmbito civil e criminal.

Patos/PB, 28 de julho de 2020.

UIRASSU DE MELO MEDEIROS
Promotor de Justiça

TIAGO MISAEL DE JESUS MARTINS
Procurador da República



DJALMA GUSMÃO FEITOSA
Procurador da República

ANDRESSA ALVES LUCENA RIBEIRO COUTINHO
Procuradora do Trabalho

RAULINO MARACAJÁ COUTINHO FILHO
Procurador do Trabalho

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA ALMEIDA
Procurador do Trabalho

MARCELA MAIA ASFORA
Procuradora do Trabalho

MONALIZA MAELLY FERNANDES MONTINEGRO
Defensora Pública

JOSÉ GERARDO RODRIGUES JÚNIOR
Defensor Público

MARIANE OLIVEIRA FONTENELLE
Defensora Pública

RAÍSSA PACÍFICO PALITOT REMÍGIO
Defensora Pública





ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 045/2020, DE 26 DE JULHO DE 2020

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À 
EPIDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 (NOVO 
CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE PATOS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 
Patos e,

 Considerando que o Município de Patos editou o Decreto nº 08, de 17 
de março de 2020, o qual estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção humana pelo 
novo coronavírus (COVID19), decretando situação de emergência no Município 
de Patos, definindo outras medidas para enfrentamento da pandemia decorrente 
do coronavírus e dando outras providências, o Decreto nº 016, de 08 de abril de 
2020, o qual decretou estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia 
decorrente do coronavírus, os Decretos de números 17, 24, 28, 31, 32 e 43 de 22 de 
julho de 2020, os quais definem outras medidas para enfrentamento da pandemia 
decorrente do coronavírus e dá outras providências;
 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 o disposto na Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
 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 se reduzir a 
circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte 
alternativo;
 Considerando as recomendações constantes do Decreto Estadual n° 
40.304, de 12 de junho de 2020, do Governo do Estado da Paraíba que dispõe sobre 
a adoção do plano Novo Normal Paraíba, de medidas temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta, bem como sobre recomendações aos 
municípios e ao setor privado estadual;
 Considerando que o momento é de isolamento social rígido e medidas 
sanitárias que preservem a saúde das pessoas, o que vem sendo adotado sob a 
orientação dos órgãos públicos competentes, sendo como regra ficar em casa; 
 Considerando o aumento do número de leitos na UPA/HRP após reforma, 
aquisição de respiradores, bem como a diminuição do número de pacientes com 
sintomas respiratórios, atingindo o percentual de 29% referente, aos últimos 45 dias;
 Considerando a avaliação do cenário epidemiológico do Município de em 
relação à infecção pelo coronavírus (COVID-19), especialmente diante da existência 
de registro de mais de dois mil quinhentos e sessenta casos de pessoas infectadas 
pelo coronavírus em Patos já confirmados até o momento neste Município pela 
Secretaria Estadual de Saúde, além de diversos outros casos sob análise, sujeitos à 
confirmação;
 Considerado ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior 
expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações 
excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, 
adotando todas as ações necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros 
direitos se imponham;

 D E C R E T A:

 Art. 1º. Os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, docerias, cafeterias, 
pizzarias e similares, que possuam espaço próprio para serviço de atendimento aos 
clientes, estão autorizados a funcionar a partir do dia 29 de julho de 2020, com limite 
de 50% (cinquenta por cento) da capacidade, obedecendo às regras de higiene, de 
distanciamento seguro de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros) entre as 
mesas, e observando demais exigências estabelecidas no protocolo de segurança 
anexo, bem como as orientações complementares da Secretaria Municipal de Saúde.

 Art. 2º. O funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, 
docerias, cafeterias, Trailer Food Truck e similares atenderão aos seguintes horários: 
para serviços de café da manhã, das 6h às 10h; para serviços de almoço, das 11h às 
16h; e para serviços de jantar, das 18h às 00:00h.

 Art. 3º. Será obrigatório a aferição da temperatura do cliente/consumidor/
funcionários/colaborador, bem como, o uso de máscaras pelos funcionários, 
colaboradores, clientes, consumidores ao entrar no estabelecimento, retirar apenas 
no momento da refeição, colocando-a novamente após o término.

 Art. 4º. Permanece vedado o funcionamento de serviço de rodízio, sendo 
permitido o serviço de buffet, caso haja a instalação de anteparos salivares e seja 
servido por funcionário do restaurante, especialmente destacado para tal fim.

 Art. 5º. Fica proibida, nas dependências dos bares, restaurantes, 
lanchonetes, padarias, docerias e cafeterias, a disponibilização de playgrounds, 
espaços de diversão, jogos. Sendo permitido música ao vivo com apenas dois 
músicos por atração.

 Art. 6º. Os estabelecimentos de alimentação, localizados em shoppings 
centers e centros comerciais e que tenham área própria de atendimento aos clientes, 
funcionarão de acordo com o horário de funcionamento dos shoppings centers e 
centros comerciais, observando os horários das refeições e possibilitando 2 horas 
de intervalo para limpeza e assepsia de todo o ambiente para início de novo serviço, 
sendo vedada a reabertura de praças de alimentação, a fim de evitar aglomerações.
 Parágrafo Único - Os estabelecimentos de alimentação, localizados em 
shoppings centers e centros comerciais e que não tenham área própria de atendimento 
aos clientes, utilizando-se de áreas de convívio compartilhados, funcionarão, 
exclusivamente com limite de 50% (cinquenta por cento), distribuindo as mesas 
com espaço de no mínimo 2 metros de distância,  por meio de entrega em domicílio 
(delivery), inclusive por aplicativos, e como pontos de retirada de mercadorias (drive 
thru) ou retirada dos produtos no local do estabelecimento, evitando aglomerações e 
formação de filas.

 Art. 7º. As academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares 
estão autorizados a funcionar a partir do dia 03 de agosto de 2020, com limite de 
50% (cinquenta por cento) da capacidade, através de atendimento individual e por 
agendamento, vedadas aulas coletivas, obedecendo às regras de higiene e observando 
demais exigências estabelecidas no protocolo de segurança anexo, bem como as 
normas complementares da Secretaria Municipal de Saúde.

 Art. 8°. É obrigatório, no interior das academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos similares, o uso de máscaras por todos os funcionários e alunos 
durante a permanência no estabelecimento, como também manter o distanciamento 
mínimo de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas, bem 
como o distanciamento de aparelho, equipamentos e máquinas de, no mínimo, 2 
metros (dois metros) e aferição de temperatura.

 Art. 9°. Fica autorizada a realização de aulas práticas e de estágio 
exclusivamente para os alunos concluintes de cursos na área de saúde nas instituições 
de ensino superior públicas e privadas.

 Art. 10. A Secretaria da Saúde manterá monitoramento da evolução 
da pandemia da COVID-19 no Município, em especial dos efeitos da suspensão 
gradual e setorial de restrições de serviços e atividades nas condições estruturais e 
epidemiológicas, podendo elaborar novas recomendações a qualquer tempo.
 Parágrafo único. Portarias do Secretário de Saúde poderão estabelecer 
normas complementares específicas, necessárias ao implemento das medidas 
estabelecidas neste Decreto.

 Art. 11. A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator às 
penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Diário Oficial
do Município de Patos-PB

Instituído pela Lei Municipal N.º 1.081/74 de 11 de  dezembro de 1974
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 0352/2020, DE 24 DE JULHO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

 R E S O L V E:

 I - EXONERAR, a partir de 26/07/2020, a servidora ACILENE DA 
SILVA CANDEIA, matrícula n.º 31550753 (Cód. 31548630), do cargo em comissão 
de COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, lotada no Gabinete do Prefeito.

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 24 de 
julho de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0353/2020, DE 24 DE JULHO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

 R E S O L V E:

 I - NOMEAR, a partir de 27/07/2020, a senhora ACILENE DA SILVA 
CANDEIA, para assumir, em comissão, o cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO 
DO PREFEITO, com lotação no Gabinete do Prefeito.

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 24 de 
julho de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 0354/2020, DE 24 DE JULHO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

 R E S O L V E:

 I - NOMEAR, a partir de 27/07/2020, o senhor ULISSES LEANDRO 
CARVALHO NETO, para assumir, em comissão, o cargo de COORDENADOR DE 
COMUNICAÇÃO, com lotação no Gabinete do Prefeito.

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 24 de 
julho de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

 Parágrafo único. Sem prejuízo das demais sanções civis e administrativas, 
a inobservância deste Decreto pode acarretar a incidência do crime de infração de 
medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código Penal ou de outros 
crimes previstos no Código Penal.

 Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 26 de 
julho de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO
(Decreto n.º 045/2020, de 26 de julho de 2020)

PROTOCOLO DE RESTRIÇÕES E SEGURANÇA

 Art. 1º Todos os estabelecimentos comerciais permitidos para funcionar, 
considerados essenciais ou não, devem obedecer e adotar os seguintes cuidados 
comuns:
 I - disponibilização de álcool em gel 70, de fácil acesso para todos os 
clientes, colaboradores e usuários em geral e aferição de temperatura;
 II - desinfecção de todo ambiente, no mínimo duas vezes ao dia;
 III - respeito ao distanciamento social recomendado de 1,5 metros (um 
metro e cinquenta centímetros) e, devidamente sinalizado, para permanência das 
pessoas em caixas, filas, prateleiras, mesas e congêneres;
 IV - adoção de escudos nos caixas ou balcões;
 V - proibição do acesso de pessoas sem o uso de máscaras;
 VI - controlar o acesso, com exigência documental, de idosos e/ou 
pessoas de grupo de risco;
 VII - manter abertas as portas dos estabelecimentos para melhor 
circulação do ar.

 Art. 2º Além dos cuidados comuns descritos no art. 1º, os estabelecimentos 
do tipo salões de beleza, clínicas estéticas, casas de banho de lua e congêneres devem 
adotar:
 I - prévio agendamento; 
 II - não permitir a entrada de acompanhantes, salvo casos de necessidade;
 III - usar, preferencialmente, produtos descartáveis, sendo descartados ao 
final de cada atendimento.

 Art. 3º Além dos cuidados comuns descritos no art. 1º, os estabelecimentos 
do tipo academias e estúdios devem adotar:
 I - comportar a quantidade máxima limitada a 05 (cinco) pessoas, por 
100m², a cada 45 minutos, utilizando 15 minutos para desinfecção ao final de cada 
treino;
 II - obrigatoriedade do uso de máscaras e luvas;
 III - proibir o uso de bebedouros e chuveiros, exigindo dos alunos a posse 
de garrafa individualizada.

 Art. 4º Além dos cuidados comuns descritos no art. 1º, as feiras livres 
devem adotar:
 I - distância mínima de 2 metros entre uma banca e outra;
 II - a obrigatoriedade do uso de máscaras e luvas por parte dos feirantes.

 Art. 5º Além dos cuidados comuns descritos no art. 1º, os estabelecimentos 
comerciais, do tipo bares, restaurantes, padarias, espetinho e lanchonetes devem 
observar:
 I - respeito à quantidade limitada de 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade total do estabelecimento;
 II - distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e cinquenta 
centímetros) entre as mesas;
 IIII - limitação de até 4 pessoas por mesa;
 III - desinfectar mesas e cadeiras entre o uso por um cliente e outro.
 IV - dar preferência aos serviços de delivery, drive thru e take away

 Art. 6º Por contemplar, total ou parcialmente, os serviços indicados nos 
artigos anteriores, os shoppings, galerias e centros comerciais ficam obrigados ao 
atendimento, no que for pertinente, todas as obrigações neste protocolo estabelecidas.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 26 de 
julho de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

GOVERNO MUNICIPAL 
ANTÔNIO IVANES DE LACERDA - PREFEITO INTERINO

Prefeitura Municipal de Patos
Secretaria Municipal de Administração

Centro Administrativo Aderbal Martins
Avenida Horácio Nóbrega, S/N – Bairro Belo Horizonte

58700-000 – Patos, PB
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Referência:

PA  n.  1.24.003.000057/2020-43:  companhar  as  providências  adotadas  pelas
autoridades em saúde pública na região sob a atribuição territorial desta unidade
ministerial para o enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19)

ATA DE REUNIÃO

Aos 09 dias do mês de julho de 2020, às 10h00min, os Procuradores
da República Tiago Misael de Jesus Martins e Acácia Soares Peixoto Suassuna,
os Procuradores do Trabalho Raulino Maracajá Coutinho Filho, Marcos Antônio
Almeida e Andressa Ribeiro Coutinho, o Promotor de Justiça  Uirassu de Melo
Medeiros,  a  Defensora  Pública  Monaliza  Maelly  Fernandes  Montinegro,  o
Prefeito de Patos Antônio Ivanes de Lacerda, o Procurador do Município de Patos
Jonas Guedes de Lima e o Chefe da Vigilância Sanitária de Patos  João Paulo de
Lacerda Roberto, realizaram reunião por videoconferência, oportunidade na qual
se passou a tratar sobre o objeto do procedimento em referência.

Inicialmente, foram lembrados os temos da Recomendação expedida
ao Município de Patos após a última reunião de 18 de maio de 2020: 

a) a  intensificação  da  fiscalização  das  medidas  de  quarentena,  agora  em
periodicidade  diária,  com  emissão  de  relatórios  semanais  de  notificações  e
autuação de estabelecimentos, amplamente divulgados no sítio da Prefeitura;

b) a ampla divulgação, inclusive nos carros de som que já fazem a ação educativa
no município, do telefone (83) 987130561 da Guarda Municipal para recebimento
de denúncias de quebra de quarentena;

c) intensificação  da  fiscalização  e  das  medidas  preventivas  nos  dias  de
funcionamento  parcial  do  Mercado  Público  Juvino  Lilioso  (conhecido  como
Mercado  da  Carne),  inclusive  nas  feiras  livres  no  entorno  (às  segundas  e  aos
sábados, apenas para comercialização de carnes,  frutas,  verduras e cereais,  bem
como a feira do agricultor às quintas na Praça Padre Assis);
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d) em caso de justificada impossibilidade da Vigilância Sanitária de Patos atender a
todas as situações decorrentes da manutenção das atividades do Mercado Público
Juvino Lilioso (conhecido como Mercado da Carne),  inclusive as feiras  livres no
entorno,  bem como  persistindo  as  precárias  situações  sanitárias  descritas  pelo
Ministério  Público  da  Paraíba  na  Ação  Civil  Pública  no  âmbito  do  processo  n.
0801484-85.2019.8.15.0251,  em  curso  na  4ª  Vara  Mista  de  Patos,  que  Vossa
Excelência  avalie  a  possibilidade  de  realizar  o  fechamento  da  atividade,  por
descumprimento do Decreto nº 40.242 do Governo do Estado da Paraíba, de 16 de
maio  de  2020,  que  apenas  permite  a  realização  de  feiras  livres  desde  que
observadas as  boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Estado
do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, e pela Legislação Municipal que
regular  a  matéria,  vedado  o  funcionamento  de  restaurantes   e   praças   de
alimentação,  o  consumo  de  produtos  no local e a disponibilização de mesas e
cadeiras aos frequentadores;

e)  a divulgação  diária,  nas  redes  sociais  e  em sítio  eletrônico da  Prefeitura,  de
boletim epidemiológico com o número das pessoas suspeitas, testadas positivo e
óbitos,  independente  do  encaminhamento  dessas  informações  à  Secretaria
Estadual de Saúde;

f)  o  monitoramento  diário daqueles  que  tiveram  contato  com  pessoas
contaminadas no Município de Patos, conforme o Plano de Contingência Estadual
para  Infecção  Humana  pelo  Coronavírus  (Covid-19)  do  Governo  do  Estado  da
Paraíba, de 18 de maio de 2020, em anexo, com relatórios amplamente divulgados
no sítio da Prefeitura;

g) que a Vigilância Sanitária de Patos instaure os  procedimentos administrativos
sancionatórios, após o final do período de calamidade pública, para aplicação das
medidas sancionatórias no âmbito administrativo (art. 10 da Lei n.  6.437/77),  a
partir  dos  autos  de  interdição  de  estabelecimento  e  notificações  de
descumprimento da quarentena, zelando para que os estabelecimentos autuados
permaneçam interditados até o final do período de calamidade;

h) que,  semanalmente,  a  Vigilância  Sanitária  de Patos encaminhe ao Ministério
Público da Paraíba os casos ocorridos de violações à quarentena para apuração do
crime do art. 268, do Código Penal – Infração de Medida Sanitária Preventiva ou
outro delito correlato.

Em  seguida,  fez-se  um  histórico  sobre  as  medidas  adotadas  pelo
Município de Patos desde a última reunião. 

De  fato,  em  27  de  maio  foi  expedido  o  Decreto  Municipal  n.
028/2020, prorrogando as medidas de quarentena até 15 de junho. Todavia, em 08
de junho, o Prefeito editou o Decreto n. 030, que previa flexibilização das medidas
sanitárias. Após recomendação conjunta do MPF, MPPB e MPT, o Chefe do Poder
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Executivo editou o decreto n. 031/2020, no dia seguinte, revogando o Decreto n.
030 e restabelecendo o Decreto n. 028.

Em 12 de junho, o Governador do Estado, considerando adequada a
resiliência do Plano de Contingência para a COVID-19 na Paraíba, traduzida pela
não ocorrência de indisponibilidade de leitos durante os momentos de maiores
pressões  sobre  o  Sistema  de  Saúde  da  Paraíba,  editou  o  Decreto  n.  40.304  e
instituiu  o  Plano  Novo  Normal  Paraíba,  voltado  para  retomada  gradual  das
atividades econômicas1. Segundo a classificação do Decreto estadual, Patos estaria
na  bandeira  laranja,  ou  seja,  com  nível  de  mobilidade  restrita,  significando  a
abertura de um rol de atividades constante do decreto. 

Em atenção a esse normativo estadual, o Município de Patos expediu
o  Decreto  n.  032/2020,  em  14  de  junho  de  2020,  estabelecendo  um  Plano
Estratégico  de  Flexibilização,  e  o  Decreto  n.  033/2020,  em  16  de  junho,
estabelecendo proibições de atividades potencialmente agravantes da pandemia. 

Posteriormente,  o  Município  editou  o  Decreto  Municipal  nº
035/2020, de 29 de junho de 2020, destoando do decreto estadual e ensejando a
expedição de nova recomendação para que fosse realizada revisão de parte das
regras  estabelecidas  de  modo  a  compatibilizar  as  atividades  desenvolvidas  em
“shoppings”, “galerias” e “lojas de varejos e serviços” à bandeira laranja. Por meio
do Decreto Municipal n. 36, a municipalidade acatou a recomendação.

Com  essas  considerações  contextualizantes,  a  pauta  de  presente
reunião  gira  em torno  dos  seguintes  temas:  a) manutenção  da fiscalização  das
medidas de  quarentena e o monitoramento diário daqueles que tiveram contato
com pessoas contaminadas;  e  b) na falta de um plano próprio de retomada da
economia, a necessidade do Município de Patos obedecer aos ditames do decreto
estadual.

Quanto ao primeiro ponto, deliberou-se:

1.  O  Município  de  Patos  informou que  possui  todos  os  dados  das
pessoas que tiveram contato com os contaminados (item  f da recomendação2)  e

1 Detalhes no sítio: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/novonormalpb
2 “O monitoramento diário daqueles que tiveram contato com pessoas contaminadas no Município

de Patos, conforme o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus
(Covid-19) do Governo do Estado da Paraíba, de 18 de maio de 2020, em anexo, com relatórios
amplamente divulgados no sítio da Prefeitura”.

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/novonormalpb
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que os encaminhará ao MPF e os  divulgaria  no site  da prefeitura  até  o  fim da
semana;

2. O Município de Patos informou que possui, igualmente, os  dados
do mês de maio das ações da Vigilância Sanitária e que está finalizando o relatório
do mês de junho, ambos serão enviados ao MPF até o fim da semana;

3. O Município de Patos informou que passará a divulgar diariamente
os  dados  da  fiscalização  da  Vigilância  Sanitária  (contendo  o  número  de
estabelecimentos  autuados  e  o  número  de  vistorias  realizadas)  no  site  da
Prefeitura  e  nas  páginas  de  suas  redes  sociais,  atendendo  ao  item  a  da
Recomendação anterior3;

4. O Município de Patos informou que a retomada das atividades dos
estabelecimentos autuadas permitida pelo Decreto Municipal nº 035/2020, de 29
de junho de 2020, ocorre após a readequação da inconformidade que ensejou a
interdição. Nesse ponto, não está sendo atendida a recomendação da parte final do
item g4. Sobre esse ponto, os órgãos do Ministério Público e da Defensoria Pública
ficaram responsáveis por analisar a legalidade dessa atuação, que pode ser objeto
da nova recomendação;

5. O Município de Patos informou sobre a possibilidade de reforçar a
Vigilância Sanitária com a contratação de servidores por contrato excepcional.

6. Respondendo a questionamento da Defensoria Pública, o Prefeito
de  Patos  informou  que  estava  tentando  conseguir  junto  ao  Governo  do  Estado
testes para organizar um sistema de testagem drive thru de pessoas sintomáticas. 

Sobre o  segundo ponto da pauta, os órgãos do Ministério Público
destacaram que o Município de Patos não possui um plano próprio de retomada da
economia e que, nessa falta, há necessidade do Município de Patos obedecer aos
ditames do decreto estadual.

3 “A intensificação da fiscalização das medidas de quarentena, agora em periodicidade diária, com
emissão de relatórios semanais de notificações e autuação de estabelecimentos,  amplamente
divulgados no sítio da Prefeitura”.

4 “Que a Vigilância Sanitária de Patos instaure os procedimentos administrativos sancionatórios,
após o final do período de calamidade pública, para aplicação das medidas sancionatórias no
âmbito  administrativo  (art.  10  da  Lei  n.  6.437/77),  a  partir  dos  autos  de  interdição  de
estabelecimento  e  notificações  de  descumprimento  da  quarentena,  zelando  para  que  os
estabelecimentos autuados permaneçam interditados até o final do período de calamidade”. 
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Como encaminhamento, o Ministério Público e a Defensoria Pública
sugeriram a constituição de uma comissão para fazer a avaliação quinzenal sobre
os dados epidemiológicos na cidade, como forma de elaborar plano de retomada da
economia e cujos dados subsidiem os decretos futuros. Inexistindo essa avaliação,
vale o plano de retomada do Estado da Paraíba.

O Município de Patos informou que possui um plano, mas que apenas
não o divulgou. Nesse sentido, foram adotadas as medidas para estruturar a rede
municipal  de  saúde  (ampliação  dos  leitos  da  UPA,  compra  de  insumos,
respiradores,  disponibilização de unidades âncoras etc.).  Informou ainda que os
dados do município gerariam a readequação do município em outra bandeira mais
permissiva  e  que  impugnará  a  classificação  do  município  na  bandeira  laranja.
Informou, ainda, que o boletim divulgado também conterá os leitos disponíveis no
município. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião virtual.

A presente ata foi elaborada pelo Representante do MPF e remetida a
todos os participantes para conferência. Após concordância geral, segue assinada
apenas  pelo  Procurador  da  República,  dada  a  impossibilidade  de  coleta  de
assinaturas físicas no presente contexto.

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS
Procurador da República

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 
Procuradora da República

ANTÔNIO IVANES DE LACERDA
Prefeito do Município de Patos

JONAS GUEDES DE LIMA
Procurador do Município de Patos

RAULINO MARACAJÁ COUTINHO
FILHO

Procurador do Trabalho

UIRASSU DE MELO MEDEIROS
Promotor de Justiça

MONALIZA MAELLY FERNANDES
MONTINEGRO

MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA
Procurador do Trabalho
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Defensora Pública

ANDRESSA A L RIBEIRO COUTINHO
Procuradora do Trabalho

JOÃO PAULO DE LACERDA ROBERTO
Chefe da Vigilância Sanitária


