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SEMANÁRIO OFICIAL
ATOS DO PREFEITO

EDIÇÃO ESPECIAL
Conforme Parágrafo Único do Art. 4 do

Decreto 5.348/2005 de 16/06/2005.

LEI ORDINÁRIA Nº 13.970, 17 DE JUNHO DE 2020. 
 
 
ALTERA O PLANO DIRETOR DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 03/1992) E A LEI Nº 
7.901, DE 20 DE SETEMBRO DE 1995. 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA 

PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO 

A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º. O inciso III do parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar nº 

03/1992, alterado pela Lei Complementar nº 058/2009, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 44................................................................................................................. 

Parágrafo único..................................................................................................... 

III – Os recursos do Fundo de Urbanização serão aplicados, obrigatoriamente, 

com as seguintes finalidades: 

a) regularização fundiária; 

b) execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, 

prioritariamente nas Zonas Especiais de Interesse Social; 

c) constituição de reserva fundiária; 

d) ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

e) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

f) criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

g) criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

h) proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.” (NR) 

 

Art. 2º. O art. 2º, §3º, da Lei nº 7.901, de 20 de setembro de 1995, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º ................................................................................................................... 

§3º Os recursos do FUNDURB serão aplicados, obrigatoriamente, com as 

seguintes finalidades: 

 

a) regularização fundiária; 

b) execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, 

prioritariamente nas Zonas Especiais de Interesse Social; 

c) constituição de reserva fundiária; 

d) ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

e) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

LEI ORDINÁRIA  No 13.969, 17 DE JUNHO DE 2020 
 
 

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE 
URBANA DE JOÃO PESSOA – SEMOB, PARA FINS QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA 
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVOU  E EU SANCIONO A 
SEGUINTE LEI: 
 
 

                 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 
Especial para inclusão de nova Ação de Governo e novas Naturezas das Despesas (dotações 
orçamentárias) na Estrutura Orçamentária da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa – SEMOB no valor global de R$ 1.000.000,00 ( um milhão de reais), na forma 
abaixo discriminada: 

 

   02.000 – GABINETE DO PREFEITO 

   02.202 –  SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA  

                   DE  JOÃO PESSOA – SEMOB 
                                                                                                                                                 R$ 
 
                                                                                                                                                   
26.782.5020 – 4512 – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E  

                                      DE CAMPO 
 
      3.3.90.39 – 1630 –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
                                      PESSOA  JURÍDICA......................................................   200.000,00         
      4.4.90.51 – 1630 – OBRAS E INSTALAÇÕES ............................................... 500.000,00    
      4.4.90.52 – 1630 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE......  300.000,00  
               
                                     TOTAL.............................................................................   1.000.000,00   
 
                                     Art. 2º  Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o 
artigo anterior, correrão por conta da anulação de dotação orçamentária, de acordo com o artigo 43, 
§ 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação a seguir: 

 
 

   02.000 – GABINETE DO PREFEITO 

   02.202 –  SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA  

                   DE  JOÃO PESSOA - SEMOB 

 

26.782.5020 – 2049 – MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO  
                                    TRÁFEGO URBANO  
 

      3.3.90.39 – 1630 –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
                                      PESSOA  JURÍDICA......................................................   1.000.000,00         
 
                                                                                                                                             

                                          Art. 3º   A nova Ação de Governo e novas Naturezas das Despesas (dotações 
orçamentárias), referenciada no artigo 1º, serão alocadas na programação constante do Plano 
Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, relativa  ao exercício financeiro de 2020.   

                                     Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                                     Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM  17  DE JUNHO DE  
2020. 
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Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Procuradoria Geral do Município: Adelmar Azevedo Régis

Sec. de Proteção e Defesa do Consumidor: 

 Secretaria da Infra Estrutura: Sachenka Bandeira da Hora 

Secretaria do Trabalho, Produção e Renda: Sebastião Fábio de Araújo

     Sec. Juventude., Esporte e Recreação:   

Secretaria de Turismo: Fernando Paulo Pessoa Milanêz

Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres: Adriana G. Urquiza

Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Zennedy Bezerra

Secretaria da Ciência e Tecnologia: 

Secretaria de Meio Ambiente: Aberlado Jurema  Neto

Sec. de Segurança Urbana e Cidadania: Denis Soares 

Secretaria da Defesa Civil: Francisco Noé Estrela

Suprerint. de Mobilidade Urbana: Adalberto Alves  Araújo Filho

Autarq. Esp. Munic. de Limp. Urbana: Lucius Fabiani de V. Sousa

Roberto Wagner Mariz QueirogaInstituto de Previdência do Munic.: 

Prefeito: Luciano Cartaxo Pires de Sá

Vice-Prefeito: Manoel Alves da Silva Junior

Chefe de Gabinete: Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Sec. de Gestão Govern. e Art. Política: Hildevanio de S. Macedo

Secretaria de Administração: Lauro Montenegro Sarmento de Sá

Secretaria de Saúde: Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretaria de Educação: 

Secretaria de Planejamento: 

Secretaria de Finanças: Sérgio Ricardo Alves Barbosa

Secretaria da Receita: Max Fábio Bichara Dantas

Secretaria de Desenv. Social: 

Secretaria de Habitação: 

Secretaria de Comunicação: Josival Pereira de Araújo 

Controlad. Geral do Município: Ludinaura Regina S. dos Santos

Secretaria de Transparência: Ubiratan Pereira de Oliveira 

f) criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

g) criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

h) proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.” (NR) 

 

Art. 3º. O parágrafo 6º do art. 3º da Lei nº 7.901, de 20 de setembro de 1995, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º................................................................................................................... 

§6º O Plano Anual a que se refere o inciso II do parágrafo único da Lei 

Complementar nº 03/1992 (Plano Diretor), será submetido pelo Gestor 

Financeiro à aprovação do Conselho Diretor, nos prazos previstos no 

Regulamento do FUNDURB.” (NR) 

 

Art. 4º. A Lei nº 7.901, de 20 de setembro de 1995, passa a vigorar com a 

inclusão dos seguintes dispositivos: 

 

“Art. 3º-A. Qualquer órgão, secretaria ou coordenadoria que integre a Prefeitura 

Municipal de João Pessoa pode solicitar ao Conselho Diretor do FUNDURB 

recursos disponíveis para a realização de ações vinculadas às finalidades 

previstas no inciso III do parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar nº 

03/1992. 

 

§1º A solicitação de que trata o caput será formalizada por meio da apresentação 

de um Plano Anual de Aplicação dos Recursos, contendo: 

I- Ofício do solicitante, no qual conste: 

a) indicação da ação prevista, dentre aquelas abrangidas pelo inciso III do 

parágrafo único do art. 44 da Lei Complementar nº 03/1992, informando sua 

situação atual quanto ao licenciamento, licitação, contratação ou execução; 

b) indicação da dotação orçamentária para a qual serão transferidos os 

recursos; 

c) endereço da área para a qual serão destinados os recursos financeiros e 

fotografias de sua situação atual; 

d) resultados esperados; 

e) valor solicitado, esclarecendo ainda se ele servirá para custeio total ou parcial 

do projeto, detalhando, caso seja para custeio parcial, a fonte de recursos que 

complementará o valor total do objeto; 

f) demonstração de que o órgão, secretaria ou coordenadoria tem competência 

legal diretamente associada ao objetivo visado. 

II- apresentação de projeto, assinado por profissional habilitado e acompanhado 

da respectiva ART/RRT; 

III – orçamento assinado por profissional habilitado, com a respectiva ART/RRT, 

que ampare o projeto e consequentemente o valor solicitado; 

IV – cronograma físico-financeiro, esclarecendo, caso o objeto esteja em 

execução, se o mesmo está atrasado e o motivo do atraso, se for o caso. 

 

§2º O processo administrativo deverá ser previamente analisado pelo Conselho 

Diretor do FUNDURB, somente sendo possível a transferência solicitada, se o 

referido Conselho emitir parecer constatando o preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo § 1º deste artigo. 

 

§3º O processo de solicitação de recursos será enviado ao solicitante, para 

avaliação e saneamento, quando for constatado: 

I – ausência dos documentos e informações constantes do § 1º deste artigo; 

II – desconformidade com a legislação atinente ao FUNDURB. 

§4º Caso aprovada pelo Conselho Diretor, a transferência dos recursos para o 

solicitante ocorrerá por meio da abertura de crédito especial. 

 

§5º Após a transferência dos recursos, a responsabilidade pela correta aplicação, 

bem como a respectiva prestação de contas cabem única e exclusivamente ao 

órgão, secretaria ou coordenadoria que recebeu os recursos, devendo o 

FUNDURB prestar contas do valor transferido  até o momento da ocorrência da 

transferência.” 

 

“Art. 3º-B. As Secretarias solicitantes que receberem recursos serão responsáveis 

pela fiscalização da sua aplicação e por prestarem contas parciais e finais ao 

Conselho Gestor. 

 

§1º As Prestações de Contas Parciais devem ser realizadas a cada 6 (seis) meses, 

contendo: 

I- valor solicitado, valor empenhado, valor liquidado, valor pago e rendimento 

financeiro quando houver; 

II- fotografias atualizadas; 

III- situação da ação; 

IV- quaisquer atualizações que afetem os documentos que instruíram o Plano 

Anual de Aplicação dos Recursos. 

 

§2º A Prestação de Contas Final deverá ser encaminhada até 6 (seis) meses após 

a conclusão da ação, contendo os mesmos requisitos da Prestação de Contas 

Parcial e também o seguinte: 

I- relatório de execução do objeto contendo as atividades ou projetos 

desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas 

com os resultados alcançados; 

II- relatório de execução financeira com a descrição das despesas e receitas 

efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese 

de descumprimento de metas e resultados.” 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em sentido contrário. 

 

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-

PB, em 17 de junho de 2020. 

 

Autoria: Executivo Municipal 
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SMS

PORTARIA SMS Nº020/2020 

João Pessoa, 15 de junho de 2020. 

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
para funcionamento das atividades da 
construção civil durante a pandemia do 
Covid-19, a partir de 15 de junho de 2020. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais, 
assim como com fulcro no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho 
de 2020, 

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 

11 de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus 
(denominado SARSCoV2), é uma pandemia;  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, 
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 o teor da 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 responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Município de João 
Pessoa no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.496/2020, de 30 de maio de 2020,que 
ratificou o Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, com as regras do isolamento 
social rígido, atingiu o objetivo proposto; 

 
 CONSIDERANDO, ainda, o teor do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho de 

2020, que sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos, 
com os dados que refletem a situação da pandemia com tendências de redução; 

RESOLVE: 

Art. 1ºAs obras de construção civil, temporárias ou móveis, públicas ou privadas, 
deverão seguir as determinações para a aplicação de medidas preventivas voltadas à 
contenção da curva de disseminação da Covid-19. 
 

Parágrafo único. A aplicação de medidas preventivas das obras de construção 
civil de que trata o disposto no caput, atenderá aos trabalhadores, visitantes, subcontratados, 
freelances, fornecedores e qualquer outro terceiro que venha ou esteja nessas instalações. 

Art. 2º As obras de construção civil deverão funcionar, observando as seguintes 
determinações: 
 

I - Manter distância segura entre os trabalhadores, de 1,5 m, utilizando máscara, 
óculos e/ou protetor facial; 

II - Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal 
entre trabalhadores sempre que a atividade permitir; 

III – Inibir a entrada e circulação de pessoas que não trabalham no canteiro de 
obras e, quando estritamente necessária a entrada, restringir seu tempo de permanência; 

IV - Avaliar a possibilidade de definição de turnos diferenciados ou zonas 
separadas de trabalho, para evitar aglomerações nos canteiros de obras; 

V - Escalonar intervalo de horário de refeição, de modo a evitar a aglomeração; 
VI – Garantir que os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT, como 

enfermeiros, auxiliares e médicos, usem máscaras, durante o atendimento, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde, e demais EPI definidos para os riscos; 

VII - Evitar reuniões presenciais com trabalhadores. Se imprescindível, fazer em 
locais abertos e mantendo a distância de segurança; 

VIII - Evitar aglomerações nos intervalos. Estabelecer capacidade máxima em 
áreas comuns. Distribuir e coordenar intervalos entre diferentes setores; 

IX – Minimizar trabalho que requeira proximidade pessoal entre trabalhadores 
(por exemplo: andaimes, carpintaria, elevadores de guindastes). Trabalho desta natureza deve 
ser planejado e gerenciado para estabelecer um sistema de trabalho seguro; 

X – Garantir que o transporte dos funcionários, de responsabilidade da empresa, 
ainda que fretado, seja feito com assepsia prévia e sem excesso de passageiros, estando sua 
capacidade limitada à quantidade de assentos do veículo, sendo programados de forma a não 
permitir uma grande aglomeração de trabalhadores na partida e na chegada e mantendo as 
portas abertas; 

XI - Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de 
água e sabão sempre que cada trabalhador entrar ou sair do canteiro de obras, assim como em 
intervalos regulares durante o expediente. Caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar 
imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como álcool 70%; 

XII - Disponibilizar meios para higienização das mãos em local de acesso após a 
entrada do trabalhador e em diversos pontos do canteiro como áreas de vivência e escritórios 
de obra; 

XIII – Proporcionar a qualquer colaborador externo que precise acessar a obra, a 
higienização de suas mãos, com água e sabão ou sanitizante adequado, como álcool 70%, logo 
após o ponto de entrada; 

XIV - Observar as precauções quanto ao uso do álcool 70%, tendo em vista que é 
material inflamável; 

XV - Higienizar constantemente com sanitizante, contendo cloro ativo, solução de 
hipoclorito a 1%, sal de amônio quaternário ou similares, todas as ferramentas, máquinas e 
equipamentos de uso manual, antes e durante a execução dos trabalhos; 

XVI - Desinfetar regularmente os assentos e demais superfícies do interior de 
qualquer veículo utilizado pelos trabalhadores; 

XVII - Deixar ferramentas higienizadas para o dia seguinte; 
XVIII – Garantir que todos os resíduos e EPI’s descartáveis sejam descartados 

com segurança, em locais indicados na obra; 
XIX – Garantir que os operadores que executam os trabalhos de limpeza e 

higienização estejam equipados com equipamentos de proteção individual, como máscaras e 
luvas; 

XX - Proceder diariamente a medição de temperatura, além do acompanhamento 
da sintomatologia dos trabalhadores no acesso da obra; 

XXI – Manter, sempre que possível, em trabalho remoto os profissionais 
enquadrados nos grupos de risco, como idosos, diabéticos com doença não controlada, 
gestantes, imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, renal ou respiratória 
crônica comprovadas; 

XXII - Realizar palestras sobre o risco do coronavirus (covid -19) e sobre as 
medidas de prevenção de contágio, assim como os protocolos da empresa para os 
colaboradores que apresentarem os sintomas da doença; 

XXIII – Adotar a política especial de prevenção e higiene do trabalho, com ações 
mais rígidas e frequentes sob a fiscalização da CIPA e do SESMT da empresa, visando a 
mitigar os efeitos do coronavirus; 

XXIV – Planejar e gerenciar efetivamente as entregas de equipamentos e 
materiais, para evitar o risco transmissão COVID-19; 

XXV - Realizar busca ativa diária, em todos os turnos de trabalho, em 
trabalhadores, terceirizados, prestadores de serviços e visitantes com sintomas compatíveis 
com a síndrome gripal (febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória), 
buscando, ainda, identificar contato com casos suspeitos ou confirmados da doença no raio de 
1,5m e/ou ambiente domiciliar.  

XXVI - Implantar protocolo para comunicação, identificação e afastamento de 
trabalhadores com sintomas da COVID-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, 
quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas 
sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados da empresa de fretamento.  

XXVII - Garantir o imediato afastamento dos trabalhadores sintomáticos de 
síndrome gripal, até a realização de exame específicos, seguindo os protocolos das 
autoridades sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias, a contar da data do início dos 
sintomas, bem como de todos aqueles que tenham tido contato próximo com o trabalhador 
suspeito, ainda que assintomáticos, consideradas as atividades produtivas, refeitórios, pausas, 
vestiários, etc., até a não confirmação da contaminação.  

XXVIII - Impedir o retorno de trabalhadores quando ainda sintomáticos, de modo 
que o trabalhador com resultado positivo seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo 
menos, 14 dias contados a partir do início dos sintomas, podendo retornar às atividades após 
esse período desde que esteja assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição 
avaliada pelo médico. O trabalhador com síndrome gripal com resultado negativo retornará às 
atividades laborais, desde que assintomático por, no mínimo 72 horas, tendo sido a condição 
avaliada pelo médico. 

XXIX - Disponibilizar testes moleculares ou sorológicos aos empregados que 
forem enquadrados como casos suspeitos ou prováveis de doença pelo novo coronavírus 
(COVID19), a partir de indicação de médico da empresa ou de médicos não vinculados a 
empresa (médicos do SUS ou particulares), sempre que não enquadráveis nos critérios de 
testagem estabelecidos pelo SUS ou havendo indisponibilidade pelo SUS; devendo-se 
considerar para a eleição do método mais adequado, o período de contato com caso suspeito 
ou de início de sintomas e para a interpretação dos resultados as instruções de bula, devendo-
se repetir o teste se necessário.  

XXX – Implantar rotina de testagem rápida sorológica (IGG/IGM), conforme o 
caso, em trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho presencial e desempenhem 
atividades em ambientes compartilhados, com vistas à adoção de estratégias de 
monitoramento, controle da cadeia de transmissão e redução de impacto, observados os 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. 

XXXI - Eliminar bebedouros de jato inclinado disponibilizados a empregados. 
 

Art.3º As determinações trazidas no artigo anterior passam a constar nos roteiros 
de inspeção sanitária para fins de atuação dos órgãos de vigilância sanitária, no âmbito do 
Município de João Pessoa. 

 
§1º - As instituições devem elaborar diretrizes e protocolos próprios, em 

consonância com o preconizado por esta portaria. 
 
§2º As Instituições devem ainda dar publicidade às diretrizes e protocolos, 

expondo-os em local visível ao público e aos profissionais envolvidos; 
 
Art. 4º A aplicação de medidas preventivas de que trata o disposto nos artigos 

anteriores não exaure todas as medidas cabíveis aos estabelecimentos, que deverão, ainda, 
atender as demais medidas regulatórias estabelecidas pelos demais órgãos públicos 
responsáveis, aos protocolos setoriais quando houver regulação específica, assim como 
orientações, recomendações e resoluções dos respectivos conselhos profissionais. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos ou esclarecidos pelo Secretário 
Municipal da Saúde. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,  

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP



Pág. 004/007    *    n° ESPECIAL    *    João Pessoa, 17 de junho de 2020                                                            SEMANÁRIO OFICIAL

PORTARIA SMS Nº021/2020 

João Pessoa, 15 de junho de 2020. 

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
para funcionamento das atividades de 
concessionárias, revendas e locadoras de 
veículos automotores durante a pandemia do 
Covid-19, a partir de 15 de junho de 2020. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais, 
assim como com fulcro no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho 
de 2020, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 
11 de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus 
(denominado SARSCoV2), é uma pandemia;  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, 
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 o teor da 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 responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Município de João 
Pessoa no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.496/2020, de 30 de maio de 2020,que 
ratificou o Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, com as regras do isolamento 
social rígido, atingiu o objetivo proposto; 

 
 CONSIDERANDO, ainda, o teor do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho de 

2020,que sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos, 
com os dados que refletem a situação da pandemia com tendências de redução; 

RESOLVE: 

Art. 1º. As atividades das concessionárias, revendas e locadoras de veículos 
automotores deverão seguir as determinações para a aplicação de medidas preventivas 
voltadas à contenção da curva de disseminação da Covid-19. 

Art. 2º As atividades das concessionárias, revendas e locadoras de veículos 
automotores deverão funcionar observando as seguintes determinações: 
 

I – Não realizar feirões ou outros eventos de vendas que promovam a aglomeração 
de lojas, veículos e pessoas, que não os limitados às vendas exclusivas dentro dos respectivos 
estabelecimentos; 

II – Inibir o uso de luvas (uma vez que são fontes de transporte de vírus), à 
exceção do uso controlado na higienização de áreas comuns, a exemplo de banheiros e afins; 

III – Manter sempre abertas as portas que dão acesso aos espaços públicos 
(entrada de loja, circulação de cliente de um espaço para outro da loja), durante todo o 
período de funcionamento da loja, evitando o toque do usuário/clientes em maçanetas, 
superfícies de vidro ou metal, mesmo que seja ofertado na entrada da loja Álcool 70%. 

IV – Desestimular o uso de elevadores, devendo ser recomendada a utilização 
apenas para pessoas com dificuldades ou limitações para deslocamento e quando necessário, 
com apenas uma pessoa ou família por vez; 

V - Respeitar todos os protocolos gerais de segurança sanitário, as chamadas 
“regras de ouro”, compostas por cuidados comuns para todas as atividades econômicas 
subdivididos em regras obrigatórias de: distanciamento entre as pessoas/clientes, cuidados de 
higiene e regras de acompanhamento e comunicação de possíveis contaminações de seus 
colaboradores/funcionários; 

VI - Fazer cumprir dentro de seus estabelecimentos todas as regras esculpidas nos 
decretos municipais já publicados, a exemplo de exigir uso obrigatório de máscaras pelos 
clientes e, principalmente, de fornecimento de EPI’s necessários para cada tipo de atividade, 
principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação 
de alimentos e aferição de temperatura e outros cuidados médicos, sem prejuízo às leis 
trabalhistas sobre o tema; 

 VII – Realizar os atendimentos de intermediações de vendas e/ou locação e todas 
as demais atividades administrativas e comerciais, preferencialmente, em ambiente virtual, de 
forma a evitar o máximo possível o atendimento presencial; 

 VIII – Não realizar os chamados serviços de test drive; 
 IX – Realizar agendamento por hora marcada, preferencialmente, para as ações 

que demandarem a necessidade de visitas presenciais, de modo a respeitar a ocupação 
máxima do estabelecimento, de 01 (um) cliente a cada 10m² (dez metros quadrados) de área 
total do estabelecimento;   

 X – Realizar controle de acesso ao showroom, respeitando a permanência 
simultânea de 01 (uma) pessoa/cliente, a cada 10m² (dez metros quadrados) de área do 
respectivo estabelecimento, a fim de evitar aglomeração de pessoas; 

 XI – Respeitar o distanciamento de 1,5m entre as pessoas em todos os ambientes, 
internos e externos, para clientes e colaboradores, sinalizando posições no piso sempre que 
necessário (regras de ouro), considerada a ocupação máxima acima descrita; 

 XII – Utilizar quantidade reduzida de veículos de 50%, nos respectivos 
showrooms; 

 XIII – Não permitir ou realizar a venda, comercialização e consumo de gêneros 
alimentícios dentro do ambiente das lojas, excetuando o consumo nos horários de refeições 
apenas dos colaboradores/funcionários, de forma individualizada e, preferencialmente, com 
utilização de material descartável;  

XIV Disponibilizar, de forma ininterrupta, em todos os ambientes da loja álcool em 
gel 70% ou outros sanitizantes que tenham combate efetivo comprovado contra o novo 
coronavírus, para uso dos colaboradores e clientes; 

 XV – Responsabilizar-se pelo recolhimento e respectiva desinfecção dos EPI’s 
reconhecidamente reutilizáveis, a exemplo dos aventais, protetores faciais, protetores 
auriculares, sendo vedado o reaproveitamento de EPI’s oficialmente não reutilizáveis, sem 
prejuízo às leis trabalhistas sobre o tema; 

XVI – Realizar e monitorar a remoção segura, caso um trabalhador fique doente 
no local de trabalho com sintomas típicos do COVID-19, para uma área afastada de outros 
funcionários e clientes, assim como da área de alimentação, até sua saída do estabelecimento 
para atendimento médico. 

XVII – Garantir que o transporte de funcionários, de responsabilidade da empresa, 
ainda que fretado, seja feito com assepsia prévia e sem excesso de passageiros, estando sua 
capacidade limitada à quantidade de assentos do veículo, sendo programados de forma a não 
permitir uma grande aglomeração de trabalhadores na partida e na chegada, mantendo as 
janelas abertas; 

XVIII - Manter, sempre que possível, em trabalho remoto os profissionais 
enquadrados nos grupos de risco, como idosos, diabéticos com doença não controlada, 
gestantes e imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, renal ou respiratória 
crônica comprovadas; 

XIX - Realizar busca ativa diária, em todos os turnos de trabalho, em 
trabalhadores, terceirizados, prestadores de serviços e visitantes com sintomas compatíveis 
com a síndrome gripal (febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória), 
buscando, ainda, identificar contato com casos suspeitos ou confirmados da doença no raio de 
1,5m e/ou ambiente domiciliar; 

XX - Implantar protocolo para comunicação, identificação e afastamento de 
trabalhadores com sintomas da COVID-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, 
quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas 
sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados da empresa de transporte; 

XXI - Garantir o imediato afastamento dos trabalhadores sintomáticos de 
síndrome gripal, até a realização de exame específicos, seguindo os protocolos das 
autoridades sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias, contados a partir do início dos 
sintomas, bem como de todos aqueles que tenham tido contato próximo com o trabalhador 
suspeito, ainda que assintomáticos, consideradas as atividades produtivas, refeitórios, pausas, 
vestiários, etc., até a não confirmação da contaminação; 

XXII - Impedir o retorno de trabalhadores quando ainda sintomáticos, de modo 
que o trabalhador com resultado positivo seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo 
menos, 14 dias, contados a partir do início dos sintomas, podendo retornar às atividades após 
esse período desde que esteja assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição 
avaliada pelo médico. O trabalhador com resultado negativo retornará às atividades laborais 
desde que assintomático por, no mínimo 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo 
médico. 

XXIII - Disponibilizar testes moleculares ou sorológicos aos empregados que 
forem enquadrados como casos suspeitos ou prováveis de doença pelo novo coronavírus 
(COVID19), a partir de indicação de médico da empresa ou de médicos não vinculados a 
empresa (médicos do SUS ou particulares), sempre que não enquadráveis nos critérios de 
testagem estabelecidos pelo SUS ou havendo indisponibilidade pelo SUS; devendo-se 
considerar para a eleição do método mais adequado, o período de contato com caso suspeito 
ou de início de sintomas e para a interpretação dos resultados as instruções de bula, devendo-
se repetir o teste se necessário.  

XXIV – Implantar rotina de testagem rápida sorológica (IGG/IGM, conforme o 
caso, em trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho presencial e desempenhem 
atividades em ambientes compartilhados, com vistas à adoção de estratégias de 
monitoramento, controle da cadeia de transmissão e redução de impacto, observados os 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. 

XXV – Remover e/ou lacrar possíveis bebedouros de jato ou pressão com 
utilização direta nos mesmo (sem o uso de copos ou afins);  

XXVI – Disponibilizar copos descartáveis, quando o consumo de água for através 
de bebedouros, purificadores ou filtros que utilizem copos ou afins; 

XXVII – Providenciar a fixação de cartazes alertando dos riscos da contaminação 
com o novo coronavírus, além de informações orientando clientes e 
colaboradores/funcionários para que evitem tocar os próprios olhos, boca e nariz e evitem 
contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e apertos demão, da mesma forma para 
que sigam as orientações de higiene social, a exemplo de cobrir o rosto quando tossirem, a 
higiene respiratória conforme divulgado pelas autoridades de saúde;  

XXVIII – Promover com os colaboradores/funcionários orientações sobre as 
regras internas de higiene, para que estes sejam multiplicadores junto aos clientes, 
disseminando além das medidas acima, o incentivo a lavagem de mãos ou higienização com 
álcool em gel 70% antes do início do trabalho, após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em 
dinheiro, manusear alimentos, lixo, ou objetos de trabalho compartilhados, antes e após a 
colocação da máscara; 

XXIX – Aplicar as novas medidas de higiene, além dos veículos e ambiente de 
trabalho, de forma extensiva ao uso de todos os equipamentos utilizados dentro de cada loja, 
que vão desde as ferramentas de trabalho, canetas, objetos de escritório, copos, talheres, 
celulares, todos devendo ter, quando possível, o uso individual, as maquinetas de pagamento 
que devem ser protegidas por papel/plástico filme, descartado a cada uso; 

XXX – Disponibilizar local específico para descarte de máscaras e EPI’s 
utilizados, seja para os clientes ou para os colaboradores/funcionários, devendo dar o correto e 
seguro recolhimento e descarte, recomendando trocas periódicas, de acordo com as instruções 
do fabricante e as indicações dos órgãos sanitários e de saúde, além de realizar o seguro e 
correto descarte; 

XXXI – Garantir que todos os objetos que por ventura venham a ser fornecidos a 
clientes estejam embalados individualmente; 

XXXII – Realizar e/ou exigir a higienização dos produtos utilizados ou tocados 
pelos clientes a cada troca de cliente; 

XXXIII – Instalar barreiras físicas sempre que a distância mínima entre pessoas 
não puder ser mantida;  
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XXXIV – Manter, sempre que possível, os ambientes abertos e arejados, evitando 
o uso de ar condicionados que não façam, de forma automática, a renovação do ar, além da 
necessidade de manutenção dos mesmos, com adoção de medidas que auxiliem na renovação 
do ar; 

 XXXV –Distribuir aos colaboradores/funcionários kits de limpeza para que a 
higienização das superfícies e objetos de contato seja feita de forma frequente, antes e após o 
seu uso, tais como botões, mesas, computadores e maçanetas de porta;  

XXXVI – Isolar ambientes utilizados por colaborador/funcionário com suspeita de 
contaminação, até sua higienização completa; 

XXXVII – Retirar das lojas todos tapetes e carpetes, por se tratarem de agentes 
contaminantes, e quando não houver possibilidade de remoção, indicar por cartazes ações de 
desinfecção especificas para esses objetos e sua periodicidade; 

XXXVIII –Reforçar todas as medidas de higienização em todos os ambientes e 
equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, cadeiras, computadores, 
entre outros, ao início e término de cada dia e intensificar a limpeza de áreas comuns e de 
circulação de pessoas, durante o período de funcionamento; 

XXXIX - Priorizar lixeiras com dispositivos automáticos que evitem o contato 
direto das mãos com sua superfície (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento 
automático), devendo ser realizada frequente limpeza e higienização das lixeiras e o descarte 
do lixo, ressaltando a obrigação de lixo especifico para descarte de objetos contaminantes 
(EPI, luvas, máscaras, etc.); 

XL – Fixar cartazes e informes nas lojas, com as principais medidas e 
recomendações e/ou distribuir folders digitais com estas informações e orientações 
preventivas a serem adotadas nos ambientes de trabalho, público e de convívio familiar e 
social, em todos os canais de comunicação da empresa, admitido o meio online; 

XLI -  Adotar o reforço das medidas de prevenção da doença aqui dispostas, pelos 
concessionários e as Associações de Marca, orientando os colaboradores e clientes a adotarem 
as “regras de ouro”, consistentes da necessidade de: distanciamento social; higienização 
constante; acompanhamento e comunicação de casos suspeitos ou comprovados de 
contaminação, além das constantes nesta Portaria; 

XLII – Tomar as medidas cabíveis, nos casos de suspeita de contaminação entre 
os colaboradores/funcionários, especialmente de afastamento do empregado e desinfecção dos 
locais em que esteve, para evitar disseminação da doença, além da obrigação da comunicação 
a autoridade sanitária municipal; 

XLIII – Quando da retomada da atividade do departamento de vendas de veículos 
novos e usados, os concessionários e as Associações de Marca solicitarão que seus 
colaboradores confirmem terem respeitado a quarentena imposta pelas autoridades 
Municipais, priorizando os que assim o fizeram, de forma a minimizar o risco de contato com 
pessoas eventualmente infectadas; 

XLIV – Adotar o protocolo de monitoramento de condições de saúde, com o 
apoio das Concessionárias e das Associações de Marca que integram o segmento automotivo. 
Por meio delas, serão coletadas, semanalmente, declarações de cada concessionário e 
associado da capital, confirmando o cumprimento da presente portaria, bem como a existência 
de algum caso classificado suspeito em decorrência da triagem, conforme abaixo. 

XLV – Realizar a aferição diária dos colaboradores/funcionários, restringindo o 
acesso à empresa, caso esteja acima de 37,8ºC, priorizando a aferição a distância. Caso não 
seja possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a higienização do termômetro 
com álcool 70º deve ser realizada a cada uso; 

 
Art.3º As determinações trazidas no artigo anterior passam a constar nos roteiros 

de inspeção sanitária para fins de atuação dos órgãos de vigilância sanitária no âmbito do 
Município de João Pessoa. 

 
§1º - As instituições devem elaborar diretrizes e protocolos próprios, em 

consonância com o preconizado nesta portaria. 
 

§2º As Instituições devem ainda dar publicidade às diretrizes e protocolos, 
expondo-os em local visível ao público e aos profissionais envolvidos; 

 
Art. 4º A aplicação de medidas preventivas de que trata o disposto nos artigos 

anteriores não exaure todas as medidas cabíveis aos estabelecimentos, que deverão, ainda, 
atender as demais medidas regulatórias estabelecidas pelos demais órgãos públicos 
responsáveis, aos protocolos setoriais quando houver regulação específica, assim como 
orientações, recomendações e resoluções dos respectivos conselhos profissionais. 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos ou esclarecidos pelo Secretário 
Municipal da Saúde. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,  

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

PORTARIA SMS Nº022/2020. 

João Pessoa, 15 de junho de 2020. 

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
para funcionamento das atividades no 
segmento de Shopping Center, Centros 
Comerciais, estabelecimentos de varejo e 
congêneres, durante a pandemia do Covid-
19, a partir de 15 de junho de 2020. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais, 
assim como com fulcro no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho 
de 2020, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 
11 de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus 
(denominado SARSCoV2), é uma pandemia;  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, 
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 o teor da 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 responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Município de João 
Pessoa no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.496/2020, de 30 de maio de 2020,que 
ratificou o Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, com as regras do isolamento 
social rígido, atingiu o objetivo proposto; 

 
 CONSIDERANDO, ainda, o teor do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho de 

2020,que sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos, 
com os dados que refletem a situação da pandemia com tendências de redução; 

RESOLVE: 

Art. 1º Os estabelecimentos de Shopping Center, Centros Comerciais, 
estabelecimentos de varejo e congêneres estão autorizados a funcionar seguindo as 
determinações para a aplicação de medidas preventivas voltadas à contenção da curva de 
disseminação da Covid-19, respeitadas medidas estritas de higiene e distanciamento social por 
meio de entrega em domicílio (delivery), inclusive por aplicativos, e como pontos de retirada 
de mercadorias (drive thru), vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes 
dentro das suas dependências. 

Art. 2º Os estabelecimentos de Shopping Center e Centros Comerciais deverão 
funcionar observando as seguintes determinações: 
 

I - Estabelecer os pontos de retirada de produtos comercializados nas áreas de 
estacionamento; 

II –  Não permitir a saída do cliente do interior do o veículo; 
III - Avaliar a redução do número de trabalhadores envolvidos no processo de 

separação do produto, higienização e entrega a cada cliente; 
IV - Desestimular o uso de elevadores, devendo ser recomendada a utilização 

apenas para trabalhadores com dificuldades ou limitações para deslocamento e quando 
necessário, com apenas uma pessoa por vez; 

V – Proibir qualquer tipo de consumo no local, em caso de venda de produto 
alimentício; 

VI -Avaliar a possibilidade de definição de turnos diferenciados ou zonas 
separadas de trabalho, para evitar aglomerações; 

VII - Evitar reuniões presenciais com trabalhadores. Se imprescindível, fazer em 
locais abertos e mantendo a distância de segurança; 

VIII - Evitar aglomerações nos intervalos. Estabelecer capacidade máxima em 
áreas comuns. Distribuir e coordenar intervalos entre diferentes setores; 

IX - Revisar as rotinas de recebimento de mercadorias e limitar o contato pessoal 
onde as mercadorias são recebidas ou manipuladas; 

X – Minimizar trabalho que requeira proximidade pessoal entre. Trabalho desta 
natureza deve ser planejado e gerenciado para estabelecer um sistema de trabalho seguro; 

XI – Disponibilizar as mercadorias para coleta e entrega por serviço de motoboy 
em local com controle exclusivo do estabelecimento, não devendo estar expostos para retirada 
direta pelo prestador de serviço. 

XI – Garantir e exigir que funcionários, colaboradores e clientes façam sempre 
uso de máscara dentro do estabelecimento; 

XIII - Reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, 
balcões, teclados, maçanetas, botões, etc.), a cada duas horas; 

XIV - Disponibilizar a funcionários e clientes, em todos os pontos de 
atendimento, álcool 70%; 

XV - Utilizar intensivamente os meios de comunicação disponíveis para informar 
aos clientes sobre as medidas adotadas de higiene e precaução; 

XVI - Utilizar todos os meios de mídia interna, assim como as redes sociais, para 
divulgar as campanhas e informações sobre a prevenção do contágio e sobre as atitudes 
individuais necessárias neste momento de crise; 

XVII - Realizar, diariamente, no início do expediente, a medição de temperatura, 
assim como o acompanhamento da sintomatologia dos trabalhadores; 

XVIII – Manter, sempre que possível, em trabalho remoto os profissionais 
enquadrados nos grupos de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, gestantes e lactantes, 
imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, renal ou respiratória crônica 
comprovadas; 
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XIX - Remover de forma segura, para uma área afastada de outros funcionários e 
clientes, assim como da área de alimento, e monitorar sua saída do estabelecimento para 
atendimento médico aquele trabalhador que fique doente no local de trabalho com sintomas 
típicos do COVID-19,  

XX - Realizar busca ativa diária, em todos os turnos de trabalho, em 
trabalhadores, terceirizados, prestadores de serviços e visitantes com sintomas compatíveis 
com a síndrome gripal (febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória), 
buscando, ainda, identificar contato com casos suspeitos ou confirmados da doença no raio de 
1,5m e/ou ambiente domiciliar; 

XXI - Garantir o imediato afastamento dos trabalhadores sintomáticos de 
síndrome gripal, até a realização de exame específicos, seguindo os protocolos das 
autoridades sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias, contados do início dos sintomas, 
bem como de todos aqueles que tenham tido contato próximo com o trabalhador, ainda que 
assintomáticos, consideradas as atividades produtivas, refeitórios, pausas, vestiários, etc., até a 
não confirmação da contaminação; 

XXII - Impedir o retorno de trabalhadores quando ainda sintomáticos, de modo 
que o trabalhador com resultado positivo seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo 
menos, 14 dias, contado do início dos sintomas, podendo retornar às atividades após esse 
período desde que esteja assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição 
avaliada pelo médico. O trabalhador com resultado negativo retornará às atividades laborais 
desde que assintomático por, no mínimo 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo 
médico. 

XXIII - Disponibilizar testes moleculares ou sorológicos aos empregados que 
forem enquadrados como casos suspeitos ou prováveis de doença pelo novo coronavírus 
(COVID19), a partir de indicação de médico da empresa ou de médicos não vinculados a 
empresa (médicos do SUS ou particulares), sempre que não enquadráveis nos critérios de 
testagem estabelecidos pelo SUS ou havendo indisponibilidade pelo SUS; devendo-se 
considerar para a eleição do método mais adequado, o período de contato com caso suspeito 
ou de início de sintomas e para a interpretação dos resultados as instruções de bula, devendo-
se repetir o teste se necessário.  

XXIV – Implantar rotina de testagem rápida sorológica (IGG/IGM), conforme o 
caso, em trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho presencial e desempenhem 
atividades em ambientes compartilhados, com vistas à adoção de estratégias de 
monitoramento, controle da cadeia de transmissão e redução de impacto, observados os 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. 

XXV - Eliminar bebedouros de jato inclinado disponibilizados a empregados, 
devendo-se garantir que a hidratação dos mesmos se dê através de recipientes descartáveis e 
individuais. 

 

Art.3º As determinações trazidas no artigo anterior passam a constar nos roteiros 

de inspeção sanitária para fins de atuação dos órgãos de vigilância sanitária no âmbito do 

Município de João Pessoa. 

§1º - As instituições devem elaborar diretrizes e protocolos próprios, em 
consonância com o preconizado por esta portaria. 

 
§2º As Instituições devem ainda dar publicidade às diretrizes e protocolos, 

expondo-os em local visível ao público e aos profissionais envolvidos; 
 
Art. 4º A aplicação de medidas preventivas de que trata o disposto nos artigos 

anteriores não exaure todas as medidas cabíveis aos estabelecimentos, que deverão, ainda, 
atender as demais medidas regulatórias estabelecidas pelos demais órgãos públicos 
responsáveis, aos protocolos setoriais quando houver regulação específica, assim como 
orientações, recomendações e resoluções dos respectivos conselhos profissionais. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos ou esclarecidos pelo Secretário 
Municipal da Saúde. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,  

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

PORTARIA SMS Nº023/2020. 

João Pessoa, 15 de junho de 2020. 

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
para o funcionamento das atividades no 
segmento SAÚDE – Rede Assistencial 
Pública e Privada (Consultórios, Clínicas, 
Laboratórios e Hospitais), durante a 
pandemia do Covid-19, a partir de 15 de 
junho de 2020. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais, 

assim como com fulcro no parágrafo único do art. 9ºdo Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho 

de 2020, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 
11 de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus 
(denominado SARSCoV2), é uma pandemia;  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, 
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 o teor da 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 responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Município de João 
Pessoa no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.496/2020, de 30 de maio de 2020, que 
ratificou o Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, com as regras do isolamento 
social rígido, atingiu o objetivo proposto; 

 
CONSIDERANDO, ainda, o teor do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho de 

2020, que sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos, 
com os dados que refletem a situação da pandemia com tendências de redução; 

RESOLVE: 

Art. 1º As unidades da Rede Assistencial Pública e Privada (Consultórios, 
Clínicas, Laboratórios e Hospitais) deverão adotar medidas que garantam segurança aos 
pacientes, acompanhantes, colaboradores e profissionais de saúde que atuam nos serviços, 
assim como medidas preventivas voltadas à contenção da curva de disseminação da Covid-19 
que incluem os cuidados com higiene e distanciamento social. 

 
Art. 2º As unidades da Rede Assistencial Pública e Privada (Consultórios, 

Clínicas, Laboratórios e Hospitais) que estão autorizadas a funcionar, devem observar as 
seguintes determinações: 

I- Manter pelo menos 1,5 metro de distância entre profissionais de saúde, 
colaboradores, pacientes e acompanhantes; 

II- Limitar ao número de um acompanhante por paciente quando tratar-se de caso 
previsto por lei ou houver necessidade assistencial; 

III- Escalonar intervalo de horário de atendimento, de modo a evitar aglomeração, 
permitindo o agendamento de até dois pacientes por hora, nas etapas iniciais do cronograma; 

IV- Evitar o compartilhamento de utensílios de uso pessoal, equipamentos e 
ferramentas de trabalho como canetas, telefone celular, entre outros; 

V- Organizar a equipe em grupos ou equipes de trabalho para facilitar a interação 
reduzida entre os grupos. A organização de funcionários em pequenas equipes ou grupos de 
trabalho ajudará a minimizar a interrupção da força de trabalho no caso de um funcionário 
apresentar sintomas de COVID-19; 

VI- Evitar contatos muito próximos, como apertos de mãos, beijos e abraços; 
VII- Instituir uma barreira física de proteção entre os pacientes e atendentes. 

Quando não for possível, demarcar no chão o espaçamento, de modo a manter uma distância 
mínima entre paciente e atendente, bem como apenas permitir a entrada no estabelecimento 
de pessoas utilizando máscaras, sejam pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e 
colaboradores; 

VIII- Garantir que os profissionais de saúde e colaboradores façam lavagem 
frequente das mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool 70%, e sempre a 
realizem ao entrar e sair das instalações da unidade; 

IX- Orientar para utilização de álcool gel para limpeza das mãos os pacientes e 
acompanhantes ao entrar e sair do estabelecimento; 

X- Disponibilizar, para uso dos pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde 
e colaboradores, local para lavagem frequente das mãos, provido de sabonete líquido e toalhas 
de papel descartável ou disponibilizar álcool 70%, em pontos estratégicos de fácil acesso; 

XI- Fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI) para todos os 
profissionais de saúde e outros trabalhadores de acordo com o setor de atuação, grau de 
complexidade e atividade desenvolvida na unidade;  

XII- Reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, 
teclados, maçanetas, botões, etc.), pelo menos 3x ao dia; 

XIII- Reforçar a limpeza dos banheiros, instalações, áreas e superfícies comuns, 
antes, durante e após o expediente; 

XIV- Higienizar grandes superfícies com sanitizante, contendo cloro ativo, 

solução de hipoclorito a 1%, sal de amônio quaternário ou produtos similares de mesmo efeito 

higienizador, observando as medidas de proteção, em particular o uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI) quando do seu manuseio; 
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XV- Realizar a higienização de materiais de trabalho antes da sua utilização por 
outro trabalhador, caso haja a necessidade de compartilhamento; 

XVI- Não permitir que se beba diretamente de fontes de água. Usar recipientes 
individuais ou copos descartáveis; 

XVII- Não permitir o compartilhamento de copos, garrafas ou talheres; 
XVIII- Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho 

de ar condicionado, verificar a higienização periódica e a adequação de suas manutenções 
preventivas e corretivas; 

XIX- Identificar as funções que podem efetuar suas atividades por meio de 
teletrabalho ou trabalho remoto, priorizando, sempre que possível, essa modalidade de 
trabalho; 

XX- Manter em trabalho remoto, sempre que possível, os profissionais 
enquadrados nos grupos de risco, como idosos, diabéticos com doença não controlada, 
gestantes, imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, renal ou respiratória 
crônica comprovadas; 

XXI- Informar aos colaboradores os sintomas da Covid-19 e que, em caso de 
qualquer sintoma, a recomendação é que o trabalhador permaneça afastado de suas atividades 
profissionais e não compareça ao local de trabalho; 

XXII- Instituir mecanismo e procedimentos para que os trabalhadores possam 
reportar se estiverem com sintomas de gripe ou similares ao da Covid-19 ou se teve contato 
com pessoa diagnosticada com Covid-19; 

XXIII- Afastar da frequência presencial no local de trabalho por até 14 dias, 
contados a partir do início dos sintomas, as pessoas com sintomas de gripe ou similares ao da 
Covid-19; 

XXIV- Esclarecer para todos os trabalhadores e colaboradores os protocolos a 
serem seguidos em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19; 

XXV- Manter, nos locais de maior circulação, materiais explicativos de boas 
práticas de prevenção e higiene aos funcionários, pacientes e demais frequentadores em todas 
as unidades; 

XXVI- Emitir comunicações aos trabalhadores com a orientação sobre a Covid-19 
assim como boas práticas de prevenção e higiene; 

XXVII- Evitar reuniões presenciais, se imprescindíveis fazer em locais abertos e 
mantendo a distância de segurança; 

XXVII Realizar diariamente, além da sintomatologia, a medição de temperatura e 
oximetria dos trabalhadores, para as empresas com mais de 20 funcionários; 

XXX- Instituir mecanismo de monitoramento relativo ao fiel cumprimento dos 
protocolos, e às medidas de prevenção determinadas aos profissionais; 

 
Art.3º As determinações trazidas no artigo anterior passam a constar nos roteiros 

de inspeção sanitária para fins de atuação dos órgãos de vigilância sanitária no âmbito do 
Município de João Pessoa. 

 

§1º - As instituições devem elaborar diretrizes e protocolos assistenciais próprios, 

em consonância com o preconizado por esta portaria. 

§2º As Instituições devem ainda dar publicidade às diretrizes e protocolos 
assistenciais, expondo-os em local visível ao público e aos profissionais envolvidos; 

 
Art. 4ºA aplicação de medidas preventivas de que trata o disposto nos artigos 

anteriores não exaure todas as medidas cabíveis aos estabelecimentos, que deverão, ainda, 
atender as demais medidas regulatórias estabelecidas pelos demais órgãos públicos 
responsáveis, aos protocolos setoriais quando houver regulação específica, assim como 
orientações, recomendações e resoluções dos respectivos conselhos profissionais. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos ou esclarecidos pelo Secretário 
Municipal da Saúde. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,  

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

PORTARIA SMS Nº024/2020 

João Pessoa, 15 de junho de 2020. 

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas 
para funcionamento das atividades de 
comércio atacadista durante a pandemia do 
Covid-19, a partir de 15 de junho de 2020. 

  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais, 
assim como com fulcro no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho 
de 2020, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 
11 de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus 
(denominado SARSCoV2), é uma pandemia;  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, 
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 o teor da 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 responsável pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Município de João 
Pessoa no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.496/2020, de 30 de maio de 2020,que 
ratificou o Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, com as regras do isolamento 
social rígido, atingiu o objetivo proposto; 

 
 CONSIDERANDO, ainda, o teor do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho de 

2020,que sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos, 
com os dados que refletem a situação da pandemia com tendências de redução; 

RESOLVE: 

Art. 1ºAs atividades do comércio atacadista deverão seguir as determinações para 
a aplicação de medidas preventivas voltadas à contenção da curva de disseminação da Covid-
19. 
 

Art. 2º As atividades do comércio atacadista deverão funcionar observando as 
seguintes determinações: 

I – Não realizar eventos públicos tipo shows, apresentações e similares, que 
possam gerar aglomeração de pessoas; 

II – Desestimular o uso de elevadores, devendo ser recomendada a utilização 
apenas para pessoas com dificuldades ou limitações para deslocamento e quando necessário, 
com apenas uma pessoa ou família por vez; 

III - Demarcar a distância correta entre as pessoas, em caso de haver bancos ou 
cadeiras à disposição dos clientes, 

IV - Inibir qualquer tipo de consumo de produto alimentício no local, em caso de 
estabelecimento de venda de produto alimentício, 

V -Avaliar a possibilidade de definição de turnos diferenciados ou zonas 
separadas de trabalho, para evitar aglomerações; 

VI - Evitar reuniões presenciais com trabalhadores. Se imprescindível, fazer em 
locais abertos e mantendo a distância de segurança; 

VII - Evitar aglomerações nos intervalos, estabelecendo capacidade máxima em 
áreas comuns e distribuindo os intervalos entre diferentes setores; 

VIII – Minimizar o trabalho que exigir proximidade entre colaboradores. Trabalho 
desta natureza deve ser planejado e gerenciado para estabelecer um sistema de trabalho 
seguro; 

IX - Revisar as rotinas de recebimento de mercadorias e limitar o contato pessoal 
onde as mercadorias são recebidas ou manipuladas; 

X – Disponibilizar as mercadorias para coleta em local com controle exclusivo do 
estabelecimento, não devendo estar expostos para retirada direta pelo prestador de serviço; 

XI – Coibir a provar ou consumo de alimentos e refeições ou teste de acessórios, 
bijuterias ou produtos de beleza e cosméticos no local; 

XII – Providenciar e exigir que funcionários, colaboradores e clientes façam 
sempre uso de máscara dentro do estabelecimento; 

XIII - Utilizar intensivamente os meios de comunicação disponíveis para informar 
aos clientes sobre as medidas adotadas de higiene e precaução; 

XIV - Utilizar todos os meios de mídia interna, assim como as redes sociais, para 
divulgar as campanhas e informações sobre a prevenção do contágio e sobre as atitudes 
individuais necessárias neste momento de crise; 

XV - Realizar, diariamente, no início do expediente, a medição de temperatura e o 
acompanhamento da sintomatologia dos trabalhadores; 

XVI – Remover para uma área afastada de outros funcionários e clientes, assim 
como da área de alimento, até sua saída do estabelecimento para atendimento médico, aquele 
trabalhador que fique doente no local de trabalho com sintomas típicos do COVID-19; 

XVII – Garantir que o transporte dos funcionários, quando a empresa for 
responsável, ainda que fretado, seja feito com assepsia prévia e sem excesso de passageiros, 
estando sua capacidade limitada à quantidade de assentos do veículo, sendo programados de 
forma a não permitir uma grande aglomeração de trabalhadores na partida e na chegada; 

XVIII - Manter em trabalho remoto, sempre que possível, os profissionais 
enquadrados nos grupos de risco, como idosos, diabéticos com doença não controlada, 
gestantes, imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, renal ou respiratória 
crônica comprovadas; 

XIX - Realizar busca ativa diária, em todos os turnos de trabalho, em 
trabalhadores, terceirizados, prestadores de serviços e visitantes com sintomas compatíveis 
com a síndrome gripal (febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória), 
buscando, ainda, identificar contato com casos suspeitos ou confirmados da doença no raio de 
1,5m e/ou ambiente domiciliar; 

XX - Implantar protocolo para comunicação, identificação e afastamento de 
trabalhadores com sintomas da COVID-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, 
quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas 
sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados da empresa de transporte; 

XXI - Garantir o imediato afastamento dos trabalhadores sintomáticos de 
síndrome gripal, até a realização de exame específicos, seguindo os protocolos das 
autoridades sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias, contados a partir do início dos 
sintomas, bem como de todos aqueles que tenham tido contato próximo com o trabalhador 
suspeito, ainda que assintomáticos, consideradas as atividades produtivas, refeitórios, pausas, 
vestiários, etc., até a não confirmação da contaminação; 

XXII - Impedir o retorno de trabalhadores quando ainda sintomáticos, de modo 
que o trabalhador com resultado positivo seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo 
menos, 14 dias, podendo retornar às atividades após esse período desde que esteja 
assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo médico. O 
trabalhador com resultado negativo poderá retornar às atividades laborais desde que 
assintomático por, no mínimo 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo médico. 
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XXIII - Disponibilizar testes moleculares ou sorológicos aos empregados que 
forem enquadrados como casos suspeitos ou prováveis de doença pelo novo coronavírus 
(COVID19), a partir de indicação de médico da empresa ou de médicos não vinculados a 
empresa (médicos do SUS ou particulares), sempre que não enquadráveis nos critérios de 
testagem estabelecidos pelo SUS ou havendo indisponibilidade pelo SUS; devendo-se 
considerar para a eleição do método mais adequado, o período de contato com caso suspeito 
ou de início de sintomas e para a interpretação dos resultados as instruções de bula, devendo-
se repetir o teste se necessário.  

XXIV – Implantar rotina de testagem rápida sorológica (IGG/IGM), conforme o 
caso, em trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho presencial e desempenhem 
atividades em ambientes compartilhados, com vistas à adoção de estratégias de 
monitoramento, controle da cadeia de transmissão e redução de impacto, observados os 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. 

XXV - Eliminar bebedouros de jato inclinado disponibilizados a empregados. 
 

Art.3º As determinações trazidas no artigo anterior passam a constar nos roteiros 
de inspeção sanitária para fins de atuação dos órgãos de vigilância sanitária no âmbito do 
Município de João Pessoa. 

 
§1º - As instituições devem elaborar diretrizes e protocolos próprios, em 

consonância com o preconizado por esta portaria. 
 

§2º As Instituições devem ainda dar publicidade às diretrizes e protocolos, 
expondo-os em local visível ao público e aos profissionais envolvidos; 

 
Art. 4º A aplicação de medidas preventivas de que trata o disposto nos artigos 

anteriores não exaure todas as medidas cabíveis aos estabelecimentos, que deverão, ainda, 
atender as demais medidas regulatórias estabelecidas pelos demais órgãos públicos 
responsáveis, aos protocolos setoriais quando houver regulação específica, assim como 
orientações, recomendações e resoluções dos respectivos conselhos profissionais. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos ou esclarecidos pelo Secretário 
Municipal da Saúde. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,  

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

ERRATA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020 

 
 

O SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - SEDES no uso 
de suas competências que lhes são conferidas pela Lei Municipal art. 66, inciso IV da 
lei orgânica do município de João Pessoa de 02 de abril de 1990, elabora e assina a 
presente Errata: 
 
 
ONDE CONSTA: 
  

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

9.1 As despesas decorrentes da execução do objeto desta Chamada Pública correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

· 14.302.08.243.5585.4.124         3.3.90.36.00 

· 14.302.08.244.5170.4.483         3.3.90.36.00 

· 14.302.08.244.5570.2.937         3.3.90.36.00 

· 14.302.08.244.5570.4.370         3.3.90.36.00 

 
LEIA-SE: 
  

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

9.1 As despesas decorrentes da execução do objeto desta Chamada Pública correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

· 14.302.08.243.5585.4.124         3.3.90.36.00 

· 14.302.08.243.5585.4.124         3.3.90.39.00 

· 14.302.08.244.5170.4.483         3.3.90.36.00 

· 14.302.08.244.5170.4.483         3.3.90.39.00 

· 14.302.08.244.5570.2.937         3.3.90.36.00 

· 14.302.08.244.5570.2.937         3.3.90.39.00 

· 14.302.08.244.5570.4.370         3.3.90.36.00 

· 14.302.08.244.5570.4.370         3.3.90.39.00 
 

João Pessoa, 17 de junho  de 2020 

 
VITOR CAVALCANTE DE SOUSA VALÉRIO 

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SEDES

SEINFRA
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EXTRATO

EXTRATO Nº 353/2020 DO TERMO ADITIVO Nº. 003/2020 AO CONTRATO Nº 10.805/2019 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSÃO DA 
CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS COLIBRIS II - PORTE I, UBS 
PADRE IBIAPINA - PORTE II E UBS CIDADE VERDE - PORTE IV, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE SAÚDE E A  RSN 
INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP, EM VIRTUDE DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº.10.001/2019. 
 
Processo Administrativo nº 09.561/2020 
 
OBJETIVO: Alteração de Cláusulas: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - RECURSOS FINANCEIROS 
2.1 Os recursos necessários para custeio do presente contrato são os seguintes: 
 
13.301.10.301.5139.1212 - INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO 

· FONTE DE RECURSOS: 1211 - ORDINÁRIOS 
· CÓDIGO DA DESPESA: 3763 

 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
13.2 – O prazo para conclusão dos serviços e para entrega da obra fica prorrogado por mais 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir do dia 15 de junho de 2020. 
 
As demais Cláusulas do Contrato permanecem inalteráveis. E, por estarem justas e acordadas, as 
partes assinam o presente instrumento em cinco vias de igual teor e forma para que produza os 
seus devidos e legais efeitos. 
 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADO (A): RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP  
DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 2020. 

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

EXTRATO Nº 354/2020 DO TERMO ADITIVO Nº. 006/2020 AO CONTRATO Nº 10.766/2017 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO 
CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO MANGABEIRA, CELEBRADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE SAÚDE E BETA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. EM VIRTUDE DA TOMADA DE PREÇOS N°. 
10.001/2017. 
 
Processo Administrativo nº 09.951/2020 
 
OBJETIVO: Alteração de Cláusulas: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
13.2 – O prazo para conclusão dos serviços e para entrega da obra fica prorrogado por mais 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir do dia 16 de junho de 2020. 
 
As demais Cláusulas do Contrato permanecem inalteráveis. E, por estarem justas e acordadas, as 
partes assinam o presente instrumento em cinco vias de igual teor e forma para que produza os 
seus devidos e legais efeitos. 
 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADO (A): BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2020. 

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

AVISO DE LICITAÇÃO
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