
 

  

GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO Nº 151, DE 01 DE JUNHO DE 2020.  

 

Dispõe sobre a adoção de novas medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, em especial ao art. 81, inciso VIII da Lei Orgânica do 

Município de Caaporã, e demais disposições legais aplicáveis, e ainda,  

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, 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 (COVID-19), 

anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;  

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 (COVID-19) definida pela Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.288, de 30/05/2020, que trata da 

necessidade de manutenção das medidas de restrição adotadas em todo território 

do Estado da Paraíba; 

CONSIDERANDO que o Município de Caaporã decretou estado de calamidade 

pública através do Decreto 142, de 02/04/2020, como também decretou Situação 

de Emergência em Saúde através do Decreto Municipal nº 137/2020, de 17 de 

março de 2020, com novas determinações nos Decretos nº 138/2020, de 20 de 

março de 2020; 139/2020, de 23 de março de 2020; 140/2020, de 23 de março de 

2020; 141/2020, de 26 de março de 2020; 147/2020, de 11 de maio de 2020 e 

149/2020, de 18 de maio de 2020, 

D E C R E T A: da  

Art. 1º. Em caráter excepcional, ficam prorrogadas as medidas adotadas no decreto 

municipal nº 149/2020, de 18/05/2020, até o dia 14 de junho de 2020, diante da 

necessidade de ampliação das medidas de restrição previstas nos Decretos 

Municipais 137/2020, de 17 de março de 2020, 138/2020, de 20 de março de 2020; 



 

  

139/2020, de 23 de março de 2020; 140/2020, de 23 de março de 2020; 141/2020, 

de 26 de março de 2020 e 147 de 11 de maio de 2020, em todo território do 

Município de Caaporã, onde tem-se confirmado o aumento nos casos de 

coronavírus (COVID-19):  

Art. 2º. As disposições constantes no art. 4º do Decreto 149, de 18 de maio de 

2020, não se aplicam às pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA desde 

que comprovadamente demonstrada essa condição, através de laudo médico que 

ateste o diagnóstico do CID F84, da Carteira de Identificação de Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA ou de outro documento que comprove o 

diagnóstico do CID F84. 

Parágrafo único. Para as pessoas enquadradas na condição prevista no caput 

deste artigo fica recomendada a utilização de máscara, a critério dos pais ou 

responsáveis. 

Art.3º. Ficam mantidas e ratificadas todas as deliberações anteriormente adotadas 

relativas ao combate da pandemia do novo coronavírus.  

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

cenário epidemiológico do Município. 

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

Gabinete do Prefeito, em 01 de Junho de 2020. 

 

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO 

PREFEITO 

 


