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DECRETO Nº 013/2020, de 02 de maio 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 

CATURITÉ, 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 06/2020 e 07/2020, 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; 

 

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 

06/2020 e 07/2020, ficam mantidas as suspensões das atividades 

relacionadas nos citados Decretos Municipais em caráter geral, até o 
dia 18 de maio de 2020. 
 

Art. 2º. Ficam mantidas todas demais medidas de suspensão de 

atividades, previstas nos Decretos Municipais nº 06/2020 e 07/2020.  

 

Art. 4º Torna-se obrigatório o uso de mascara facial de proteção para 

acesso às repartições públicas municipais e comércios essenciais que 

se encontram abertos. 

 

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

 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité, 02 de maio de 2020.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SERRA DE CATURITÉ 

 
 
 

A Serra de Caturité fica no Povoado de Pedra D’água, município de 
Caturité, com aproximadamente 900 metros de altitude o Pico do Caturité é o 3° 
mais alto do estado da Paraíba, ele abrange os vilarejos de Serraria e Pedra D’água, 
mas o melhor acesso a subida fica por Pedra D’água, que tem sido muito visitado, 
por esportistas, arqueólogos, e os que só preferem a trilha em buscar de admirar as 
belas paisagens. Fica aqui a sugestão de passeio em um fim de semana ou feriado. 
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