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 DECRETO Nº 0235/2020                    CONDE, 14 DE ABRIL DE 2020. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional para autorização das 
despesas orçamentárias e dá outras 
providências. 

 
A Prefeita Constitucional deste Município, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em 

conformidade com a Lei Nº 1043/2019 de 14/01/2020 e demais legislações 

vigentes. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 

1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais). Destinado a 

suplementar as seguintes dotações: 
 

21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
1099 CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO 
17.605.0016.1099.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES                     1.060.000,00 

       Valor Total da Ação (1099) R$ 1.060.000,00 
   Valor Total do Órgão (21000) R$ 1.060.000,00 

 

21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
1102 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTE P/UBS 
10.301.0034.1102.4490520000.214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         650.000,00 

         Valor Total da Ação (1102) R$ 650.000,00 
     Valor Total do Órgão (21600) R$ 650.000,00 

  

Valor Total  R$ 1.710.000,00 
 

Art. 2º - A cobertura do crédito supracitado dar-se-á por 

Superáviti Financeiro no valor de R$ 1.710.000,00 (um milhão, setecentos 

e dez mil reais). 

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições contrárias. 
 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita  
 

   DECRETO Nº 0236/2020                    CONDE, 14 DE ABRIL DE 2020. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional extraordinário para 
autorização das despesas adiante 
discriminadas e dá outras 
providências. 

 
A Prefeita Constitucional deste Município, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em 
conformidade com o Decreto de Calamidade Pública nº 0232/2020 de 
07/04/2020 e demais legislações vigentes. 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional EXTRAORDINÁRIO 
JUSTIFICADO no valor de R$ 280.106,53 (duzentos e oitenta mil, cento 
seis reais e cinquenta e três centavos). Discriminado nas seguintes 
dotações: 

 
21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
2070 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 
10.122.0034.2070.3190040000 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    1,00 
10.122.0034.2070.3190040000 - 213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    1,00 
10.122.0034.2070.3190040000 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 118.000,00 
10.122.0034.2070.3190130000 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         1,00 
10.122.0034.2070.3190130000 - 213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         1,00 
10.122.0034.2070.3190130000 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                28.000,00 
10.122.0034.2070.3390300000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO                         1,00 
10.122.0034.2070.3390300000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO                         1,00 
10.122.0034.2070.3390300000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO                40.000,00 
10.122.0034.2070.3390320000 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    1,00 
10.122.0034.2070.3390320000 - 213 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    1,00 
10.122.0034.2070.3390320000 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             7.000,00 
10.122.0034.2070.3390390000 - 211 - OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA    1,00 
10.122.0034.2070.3390390000 - 213 - OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA    1,00 
10.122.0034.2070.3390390000 - 214 - OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA      7.092,53 
10.122.0034.2070.3390930000 - 211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         1,00 
10.122.0034.2070.3390930000 - 213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         1,00 
10.122.0034.2070.3390930000 - 214 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                20.000,00 
10.122.0034.2070.4490520000 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    1,00 
10.122.0034.2070.4490520000 - 213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    1,00 
10.122.0034.2070.4490520000 - 214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   60.000,00 

   
    Valor Total da Ação (2070)    R$   280.106,53 
Valor Total do Órgão (21600)    R$   280.106,53 

Valor total  R$ 280.106,53 
 

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o 
crédito orçamentário no valor de R$ 280.106,53 (duzentos e oitenta mil, 
cento seis reais e cinquenta e três centavos). Discriminado na seguinte 
dotação: 
 
29900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
9901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
99.999.9999.9901.9999990000 - 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$280.106,53 

Valor Total da Ação (9901)  R$   280.106,53 
Valor Total do Órgão (29900)  R$   280.106,53 

Valor Total  R$ 280.106,53 
 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita  
 

JUSTIFICATIVA 

 

          A abertura do Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO detalhado no 

DECRETO Municipal Nº 0236/2020 tem por objetivo incluir no Orçamento 

de 2020, notadamente no Órgão Secretaria Municipal de Saúde, a Ação de 

Governo ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19, as dotações 

orçamentárias que ajudarão o Município de Conde a prevenir, controlar e 

conter os danos e agravos á saúde pública decorrentes da pandemia global 

a qual estamos submetidos, possibilitando a implantação de medidas de 

assistência à saúde, integralmente voltadas à situação de emergência em 

saúde pública, decorrente do Covid19, a exemplo de: 

 

- Contratação de pessoal, profissionais da Saúde, a fim de montar uma 

equipe exclusiva para tratamento dos casos da Covid19 no Pronto 

Atendimento de Conde, bem como para monitorar os grupos de risco nas 

microareas de Atenção Primária (Agentes Comunitários de Saúde para as 

áreas descobertas); 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE  DA  PREFEITA 
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 Aquisição de ventilador mecânico de transporte, destinado ao 

deslocamento de pacientes com sintomas graves que necessitem de 

assistência de hospitais de referência em João Pessoa; 

- Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados a 

proteção dos profissionais que estão na linha de frente dos atendimentos a 

Covid19; 

 Aquisição de medicamentos e insumos destinados ao tratamento 

dos pacientes. 

 Neste sentido, a urgência é decorrente do quadro apresentado de 

rápida propagação da doença, e a velocidade de resposta do poder público 

é condição necessária para garantir a proteção e recuperação da saúde da 

população, restringindo ao máximo a circulação do vírus e o número de 

doentes e de óbitos. 

 A relevância, por sua vez, deve-se à situação de pandemia e 

representa alto risco à saúde pública, dado o alto potencial de contágio e o 

risco de morte, haja vista a experiência dos países onde a disseminação 

atingiu estágio mais avançado. 

 Já a imprevisibilidade decorre da impossibilidade de antever, para 

o presente exercício financeiro, a necessidade dos recursos para o 

enfrentamento da atual situação emergencial. O novo agente do 

Coronavírus foi descoberto ao final de 2019, após casos registrados na 

China, e o primeiro caso registrado no Brasil ocorreu ao fim de fevereiro de 

2020, e dessa forma não havia condições de se determinar o aparecimento, 

nem a gravidade do surto, bem como a situação de alastramento da doença 

pelo mundo; além dos custos necessários para a implementação das 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 

saúde pública. 

 Nessas condições, tendo em vista a imprevisibilidade, relevância 

e a urgência da matéria, submeto ao imediato conhecimento, e posterior 

consideração, desta Casa Legislativa, o Decreto nº 0236/2020 e a 

Justificativa para abertura do referido crédito adicional extraordinário. 

 

Conde – PB, 14 de Abril de 2020. 

 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita  
 

   DECRETO Nº 0237/2020                    CONDE, 14 DE ABRIL DE 2020. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional para autorização das 
despesas orçamentárias e dá outras 
providências. 

 
A Prefeita Constitucional deste Município, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em 

conformidade com a Lei Nº 1043/2019 de 14/01/2020 e demais legislações 

vigentes. 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais). Destinado a suplementar as seguintes 

dotações: 
 

21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

2048 MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO 

  10.301.0034.2048.3390300000.214 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 

  10.301.0034.2048.3390360000.214 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA   
FISICA 

 

10.000,00 

10.301.0034.2048.3390390000.214 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 
JURIDICA 

 

90.000,00 

 Valor Total da Ação ( 2048 ) R$ 500.000,00 

 Valor Total do Órgão ( 21600 ) R$ 500.000,00 

 
Valor Total R$ 500.000,00 

 

Art. 2º - A cobertura do crédito supracitado dar-se-á por 

Superáviti Financeiro no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  
 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
 

   DECRETO Nº 0238/2020                    CONDE, 15 DE ABRIL DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS 

DE ENFRENTAMENTO PARA 

EVITAR O AVANÇO DO COVID-19 

NO MUNICÍPIO DE CONDE E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o que 

preconiza a Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo 

Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO 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, 

na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal 

e igualitário no SUS que compreendem as ações de proteção e recuperação 

de saúde individual e coletiva, conforme o art. 199 da Constituição do 

Estado da Paraíba; 

 

CONSIDERANDO as medidas de emergência em saúde pública 

de importância nacional e internacional, ou seja, as situações dispostas no 

Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 

10.212, de 30 de janeiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 

do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), especialmente a 

obrigação de articulação entre os gestores do SUS como competência do 

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122 de 13 de março 

de 2020, que decretou a 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 definida pela Organização Mundial 

de Saúde; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.134, de 20 de março 

de 2020, que declarou estado de calamidade pública no âmbito do Estado 

da Paraíba em decorrência da pandemia do COVID-19. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.135 de 20 de março 

de 2020, que estabelece medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo COOVID-19, bem como sobre recomendações 

aos municípios e ao setor privado estadual; 
 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente 

de novas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 

Município de Conde; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as medidas de 

proibição para o enfretamento do coronavírus (COVID-19) em decorrência 

de mortes já confirmadas no Estado da Paraíba e o aumento de pessoas 

contaminadas; 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 226/2020 de 16 de 

março de 2020, que institui medidas para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção 

humano pelo novo coronavírus (COVID-19); 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n°. 232/2020 de 07 de 

abril de 2020, que declarou estado de calamidade pública no Município de 

Conde/PB; 
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CONSIDERANDO o relatório exarado Secretaria Municipal de 

Saúde, homologado pelo Comitê Gestor de Crise do Município de 

Conde/PB,  com dados preocupantes obtidos das barreiras sanitárias 

implementadas nas entradas do território municipal de Conde/PB entre os 

dias 09 a 12 de abril de 2020, na qual se constatou a entrada de mais de 

10 mil famílias, a maioria com o tento de usufruir, nesse período, o potencial 

de veraneio de Conde/PB, descumprindo as medidas de isolamento 

recomendadas e impostas pelas autoridades Federais, Estaduais e 

Municipais; 

 

CONSIDERANDO que, segundo o relatório exarado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Conde/PB, adentraram no Município 

mais de 250 pessoas com temperatura acima da normalidade, já havendo 

por parte do Poder Público a necessidade de monitoramento destas 

pessoas, vez que se trata de um sintoma possível de ser manifestado em 

pessoas infectadas pela COVID-19, elevando, naturalmente o grau de 

preocupação e cuidado no Município;  

 

CONSIDERANDO que o relatório exarado pela Secretaria 

Municipal de Saúde demonstra claramente o descumprimento de medidas 

de isolamento por parte de pessoas não residentes no Município que 

buscam a cidade com o tento de veraneio em “feriadões”, trazendo à 

população residente no território de Conde/PB risco de contágio e 

proliferação pela COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a patente necessidade de controle do 

isolamento social, principalmente nos períodos de “feriadões”, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica determinada a instituição de barreiras sanitárias no 

Município de Conde/PB, fixa e/ou móveis, organizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde e Guarda Municipal de Conde/PB, com o intuito de 

impedir a proliferação da infecção Humana pelo novo COVID-19, a partir 

das 00h00m do dia 17 de abril de 2020 até o dia 21 de abril de 2020. 

 

§1º - Fica autorizada as autoridades citadas no caput deste artigo 

a efetuar a avaliação e análise da conveniência do ingresso de veículos e 

pessoas oriundas de outros municípios, ficando a fiscalização autorizada a 

impedir o acesso àqueles que não residem, domiciliam e/ou não trabalham 

no Conde/PB e a orientar a retornar ao local de origem, salvo se o ingresso 

no Município for indispensável, urgente ou inadiável, estando sujeito a 

comprovação pelo interessado e análise e aprovação pela fiscalização.  

 

§2° Fica também permitida a entrada no Município de Conde/PB: 

I – de pessoas que trabalham em Conde/PB mediante 

comprovação através de crachá ou outro documento comprobatório; 

II – de transporte de mercadorias e insumos essenciais à 

manutenção do consumo interno dos Munícipes de Conde/PB nas áreas de 

transporte, alimentos, saúde e outras áreas de caráter também essenciais; 

III – Veículos licenciados como veículo de aluguel, com placa 

vermelha alvará de licenciamento em dia;  

IV – Mototáxi; 

V – Transporte coletivo regular intermunicipal. 

 

§3° Aqueles que não residem, não domiciliam ou não laboram no 

âmbito do Município, serão orientados a retornarem, salvo se o ingresso no 

município for indispensável, mediante comprovação; 

 

§4° Os casos de exceções de ingresso no Município não 

contemplados neste decreto serão analisados pelas autoridades insertas 

no caput do artigo 1º, sendo permitida a entrada desde que atenda ao 

interesse público;  

 

§5º As restrições deste decreto não se estendem aos 

trabalhadores do Município que tenham que se deslocar a outras 

localidades; 

 

§ 6º. Para fins de comprovação de residência, deverá ser 

apresentado ao menos um dos documentos elencados a seguir: 

I – Titulo de eleitor 

II – Conta de energia; 

III – Conta de água; 

IV – Conta de telefone 

V – Declaração anual de imposto de renda; 

VI – Demonstrativos ou comunicados do INSS ou SRF; 

VII – Contracheque emitido por órgão público; 

VIII – Boleto bancário de mensalidade escolar ou plano de saúde, 

condomínio ou financiamento habitacional; 

IX - Extrato do FGTS; 

X – Guia/carnê de IPTU ou IPVA; 

XI – Escritura ou certidão de imóvel; 

  

Art. 2º. Os estabelecimentos mencionados no § 1º do art. 3º, do 

Decreto Estadual nº 40.135 de 20 de março de 2020, que possuem 

autorização para funcionamento nos limites do Município de Conde, ficarão 

obrigados a orientar seus consumidores para que respeitem o afastamento 

mínimo de 1,5m (um metro e meio) em eventuais filas que possam se 

formar tanto no interior do estabelecimento, quanto na parte externa ao seu 

estabelecimento, sendo permitida a entrada de clientes somente com 

máscaras. 

 

Parágrafo único. As filas que se formarem dentro ou fora dos 

estabelecimentos serão de responsabilidade dos respectivos, devendo ser 

destacado colaborador com máscara e luvas para organizá-las e fiscalizar 

o cumprimento do distanciamento estabelecido no caput. 

 

Art. 3º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado, 

ratificado as providências determinadas nos Decretos nºs 226/2020, 

227/2020, 228/2020, 229/2020 e 232/2020 no que não forem conflitantes. 

 

Art. 4º. O descumprimento de qualquer dos dispositivos contidos 

no presente Decreto poderá implicar nas penalidades previstas no art. 268 

do Código Penal, sem prejuízo da responsabilização civil e administrativa, 

quando for aplicável. 

 

Art. 5º. O motorista que descumprir ordem determinada pelo 

Agente de Trânsito estará sujeito à infração grave, com penalidade e multa, 

nos termos do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Art. 6º. Dê-se imediata ciência a Guarda Municipal e Vigilância 

Sanitária para a observância e fiscalização das medidas elencadas neste 

Decreto. 

 

Art. 7º. Expeça-se ofício à Polícia Militar solicitando apoio ao 

efetivo cumprimento das medidas a serem adotadas. 

 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, e vigorará enquanto durar a 

situação de emergência; 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE SOBRE A IMPLANTAÇÃO 

DAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM CONDE NO FERIADO DE 09 A 12 

DE ABRIL/2020 

 

Introdução: 

Neste feriado da Páscoa, que começou na quinta-feira dia 09 e 

se estendeu até dia 12 de abril, domingo, a Prefeitura de Conde, por meio 

da Secretaria de Saúde com o apoio da Guarda Civil Municipal, realizou as 

barreiras sanitárias nas 3 (três) principais entradas de acesso à cidade: 

Barra de Gramame, PB 018 e Tambaba. Elas foram planejadas para 

funcionar das 7h às 16h na quinta-feira e das 7h às 15h na sexta-feira, no 

sábado e no domingo. 

SECRETARIA  DE  SAÚDE 
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Os objetivos das barreiras sanitárias foram os de: 

a) orientar a população que está adentrando o município de 

Conde sobre a pandemia da Covid-19, informando quais 

os sintomas da doença; 

b) orientar a população que está adentrando o município de 

Conde da decretação do estado de calamidade pública, 

que reforça a necessidade de isolamento social, tanto em 

espaços públicos como em privados, desaconselhando a 

realização de festas e churrascos por veranistas que 

estivessem vindo aproveitar o feriado em suas casas; 

c) aferir a temperatura da população que está adentrando no 

município, uma vez que a febre superior a 37,8° é uma das 

principais caraterísticas da Covid-19, para posterior 

monitoramento de casos suspeitos. 

 

Inicialmente, as equipes foram planejadas para ter a seguinte 

configuração: 

I) Profissionais da Secretaria de Saúde: 

a) 1 técnico de enfermagem responsável por aferir a 

temperatura das pessoas e dar as devidas orientações; 

b) 1 outro profissional responsável por preencher o 

formulário de notificação de casos suspeitos em papel sob uma prancheta; 

c) 1 motorista, responsável por transportar os 

trabalhadores de sua casa até as barreiras sanitárias e dar apoio a elas. 

II – Profissionais da Guarda Civil Municipal: 

a) 2 Guardas Civis Municipais por barreira sanitária. 

Para garantir a segurança dos profissionais da Secretaria de 

Saúde, foram disponibilizados os seguintes Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) por cada equipe:  

a) luvas de procedimento tamanho P; 

b) luvas de procedimento tamanho G; 

c) máscaras cirúrgicas descartáveis; 

d) gorros descartáveis; 

e) aventais descartáveis sem manga; 

f) filtro de proteção solar. 

 
Os equipamentos usados para aferir a temperatura foram 3 

termômetros sem contato com infravermelho sem mira laser, alimentados a 
2 pilhas AAA. Um termômetro foi disponibilizado para a equipe de 
profissionais da Saúde de cada barreira sanitária. 

Na quarta-feira à tarde, véspera do feriado, os profissionais da 

Saúde escalados para trabalhar nas barreiras e manipular os equipamentos 

foram treinados quanto ao uso do termômetro pelos enfermeiros Mayany 

Kyara Ferreira Oliveira e Walber Alves Frazão Junior, numa sala do Pronto 

Atendimento de Conde. 

Foi escalada equipe de apoio que montou antes das 7h e 

desmontou após às 16h as tendas brancas da Secretaria da Saúde nos 

pontos indicados para a instalação das barreiras sanitárias. 

Foram disponibilizados para as equipes que ficaram no primeiro 

dia das barreiras sanitárias, quinta-feira, dia 09 de abril, lanche e suco pela 

manhã, almoço e lanche e suco pela tarde. Com a ampliação das equipes 

nos dias seguintes e diminuição do horário de trabalho, a equipe da manhã 

recebeu um lanche reforçado com suco e a da tarde, o almoço. Foi 

disponibilizada água mineral para as equipes durante todo o seu horário de 

trabalho. 

 

Da implantação das barreiras sanitárias: 

As 3 barreiras sanitárias começaram a funcionar na quinta-feira, 

dia 09 de abril, por volta das 8h.  

Constatou-se, no primeiro dia, que o sol forte e o grande fluxo de 

automóveis necessitavam da ampliação da equipe nos dias seguintes para 

3 pessoas para a parte da manhã, momento com maior fluxo de carros, bem 

como a diminuição do horário de trabalho de cada uma delas. 

A partir da sexta-feira, as equipes foram compostas por 3 

profissionais da Secretaria da Saúde das 7h às 11h e 2 profissionais da 

Saúde das 11h às 15h. 

A metodologia consistia na abordagem do carro pelo trabalhador 

que estava com termômetro, que aferia a temperatura de cada pessoa que 

estivesse dentro do automóvel, enquanto o outro trabalhador conversava 

com as pessoas que estavam nos demais carros da fila, orientando-os. 

Caso fosse constatada temperatura acima de 37,8°, o trabalhador da Saúde 

que estava com a prancheta anotava seus dados, consistente no 

preenchimento da notificação que segue reproduzida: 

 

NOTIFICAÇÃO COVID-19 

Nome: Idade: 

Endereço: UBS: 

Telefone: De onde veio? Temperatura: 

Sintomas:  Tosse (   )            Coriza (    )                Dor de Garganta (    )               
Falta de ar (    )  

Fonte: Ficha de notificação elaborada pela equipe da Vigilância em Saúde, Atenção 

Básica e Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Conde. 
 

Nas equipes com 3 pessoas, a orientação dos carros era feita por 

2 trabalhadores da Saúde. 

O trabalho dos Guardas Civis Municipais era o de organizar as 

filas de carros, evitar possíveis furos delas, zelar pelo cumprimento da 

legislação de trânsito e garantir a segurança dos profissionais da Saúde. 

Durante o trabalho de monitoramento e aferição das 

temperaturas, foram detectadas 261 pessoas com temperatura acima de 

37,8°, para as quais foram preenchidas as fichas de notificação supra 

indicada. O contato com essas pessoas foi feito pela equipe da Vigilância 

em Saúde do município, que ligou para cada número por três vezes 

seguidas. Até esta data, foi feita a ligação para cerca de 100 pessoas, 

sendo que em sua grande maioria o telefonema não foi atendido, o que 

indica a dificuldade no monitoramento dos sintomas dessas pessoas 

posteriormente. 

Identificou-se que a grande maioria dos automóveis veio de fora 

da cidade, destacando-se como origem João Pessoa, Recife, Alhandra, 

Cruz do Espírito Santo, Campina Grande, Pitimbu, dentre outros. 

Segundo estimativa de carros feita pela Guarda Civil Municipal 

de Conde, no feriado, das 8h às 15h, adentraram na cidade: 

- na quinta-feira, dia 09 de abril: 5.600 automóveis; 

- na sexta-feira, dia 10 de abril: 6.610 automóveis; 

- no sábado, dia 11 de abril: 7.613 automóveis; 

- no domingo, dia 12 de abril: 10.004 automóveis. 

 

Despesas de recursos com as barreiras sanitárias: 

Em relação às despesas, os maiores gastos apurados até agora 

com as barreiras sanitárias são os seguintes: 

  Quantidade Valor R$ Total – R$ 

EPIS       

Máscara cirúrgica 

descartável 176 
5,18 911,68 

Avental descartável sem 

manga 86 
39,9 3431,4 

Gorros descartáveis 86 23,45 2016,7 

Luvas de procedimento P 207 0,41 84,87 

Luvas de procedimento G 207 0,41 84,87 

   R$6529,52 

 

Alimentação Quantidade Valor Total - R$ 

Almoço 25 10,48 262 

Lanche 69 7,5 517,5 

   R$779,5 

 

Função dos trabalhadores da Saúde Quantidade 

Coordenadores da gestão 8 

Motoristas 7 

Trabalhadores da barreira sanitária 28 

  43 

Gastos com remuneração R$6.870,00 

 

Constatações: 

Passados os quatro dias de implantação das barreiras 

sanitárias durante o feriado de Páscoa, que foram desmontadas no final do 

domingo, pode-se concluir que: 
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- as barreiras sanitárias foram muito bem recebidas pela 

população que por elas transitou, bem como pela população residente em 

Conde, que as visualizou como uma forma de cuidado e prevenção de 

disseminação do coronavírus. Nesse sentido, ter decidido por as implantar 

no feriado foi decisão administrativa correta; 

- a logística para a montagem e desmontagem das tendas, a 

elaboração da escala das equipes, a provisão de alimentação, a distribuição 

de EPIs, da água mineral e do gelo, a identificação e convencimento dos 

profissionais para esse trabalho, a capacitação dos profissionais e seu 

deslocamento não foi simples, embora tenha se aprimorado a partir do 

segundo dia em diante, necessitando, caso elas persistam, ser pensada de 

forma mais detalhada; 

- houve muito consumo de Equipamentos de Proteção 

Individual pelos trabalhadores da Saúde, uma vez que o sol fez os 

trabalhadores suarem muito, e necessitarem trocar as máscaras e as luvas 

com frequência, o que assegurou sua segurança no trabalho, ponto 

positivo, mas necessitando de planejamento e recursos financeiros para 

novas aquisições, se necessário, não tão fáceis devido à falta desses entre 

os fornecedores;  

- o uso de apenas 3 termômetros sem contato com 

infravermelho sem mira laser, os únicos encontrados no mercado à venda, 

foram insuficientes para a grande quantidade de automóveis que 

adentraram na cidade, o que causou extensas filas e exposição dos 

ocupantes dos automóveis ao sol, causando desconforto para aqueles que 

não tinham refrigeração interna; 

- as equipes de trabalhadores da Saúde superaram as 

expectativas, tendo demonstrado muito apreço, comprometimento e 

orgulho do trabalho executado nas barreiras sanitárias,  

- assustou e preocupou muito a quantidade de veículos que 

adentraram na cidade, embora a recomendação no âmbito nacional, 

estadual e nos munícipios da região metropolitana de João Pessoa, incluído 

Conde, seja a do isolamento social. As quantidades de automóveis que 

adentraram na cidade foram aumentando a cada dia do feriado, culminando  

na estimativa de 10.000 (dez mil) no domingo; 

- houve dificuldade no monitoramento dos sintomas das 

pessoas cujas temperaturas foram aferidas como acima de 37,8°, o que 

torna praticamente inviável a investigação do desenvolvimento da febre e 

outros sintomas que possam indicar a suspeita de contaminação pela 

Covid-19; 

- embora a aferição da temperatura e as orientações quanto à 

necessidade de evitar aglomerações em ambientes públicos e privados 

tenha sido feita nas barreiras sanitárias, constatou-se grande 

movimentação de pessoas na cidade durante o feriado. Houve denúncias 

de festas, churrascos, pessoas que burlaram as vedações de acesso às 

praias, ou seja, o cuidado no monitoramento da entrada delas feito por meio 

das barreiras sanitárias não repercutiu em respeito às regras do isolamento 

social. 

 

Conclusão: 

É de conhecimento público que a principal forma de evitar a 

disseminação do coronavirus entre a população é o isolamento social, já 

que a taxa de transmissibilidade dele é muito alta. O Ministério da Saúde e 

a Secretaria da Saúde do Estado da Paraíba têm orientado o isolamento 

social, que foi também determinado pela Prefeitura de Conde desde a 

edição do Decreto Municipal n.º 226, de 16 de março de 2020. Com base 

nesta orientação, do ponto de vista da vigilância em saúde, que busca evitar 

a proliferação da Covid-19 e monitorar possíveis turistas sintomáticos, 

constatou-se que as barreiras sanitárias não foram suficientes para 

convencer os turistas que adentraram na cidade. Conforme relatos da 

Guarda Civil Municipal, as denúncias de aglomerações em locais públicos 

e privados aumentaram no feriado, principalmente nas regiões em que há 

mais casas de veraneio, a litorânea da cidade (Jacumã, Carapibus, 

Tabatinga, Tambaba). Por outro lado, houve dificuldade da Secretaria de 

Saúde em contactar com as pessoas notificadas com febre acima de 37,8°, 

possíveis suspeitas para a Covid-19, já que poucos telefonemas tiveram 

êxito na sua efetivação, tendo sido frequente as ligações sem sucesso no 

seu atendimento. 

Nesse sentido, esta Secretaria de Saúde entende que, embora 

as barreiras sanitárias tenham sido implantadas com o objetivo de orientar 

a população que adentrou em Conde no feriado e monitorar os sintomas 

suspeitos para Covid-19, visando mitigar a transmissão do coronavírus no 

território da cidade, diminuindo sua taxa de transmissibilidade local, sendo 

medida administrativa de grande receptividade pela população condense, 

sua eficácia e resolutividade podem não ter sido as esperadas, em função 

do grande fluxo de veículos e pessoas e do desrespeito ao isolamento 

social.  

Diante do cenário atual, no qual contamos com 3 casos 

descartados, tendo sido investigados com exames laboratoriais, 16 

pessoas que tiveram alta do isolamento domiciliar, 16 pessoas em 

isolamento domiciliar, 2 casos suspeitos em investigação, nenhum caso 

confirmado, reafirma-se que a prevenção e os cuidados com a higienização 

das mãos, uso de álcool em gel, distanciamento social, evitar aglomerações 

são medidas essenciais para diminuir a disseminação do coronavírus.  

Recomenda-se, pois, ações mais contundentes na efetivação do 

isolamento social dentro do território, principalmente em feriados, quando o 

deslocamento de pessoas no estado ainda se mostra contrário às 

recomendações das autoridades sanitárias brasileiras. 

 

Conde, 15 de abril de 2020. 

 

 

ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA 

Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Conde 

 

RENATA MARTINS DOMINGOS 
Secretária de Saúde da Prefeitura de Conde 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE ENTRADA DE VEÍCULOS MUNICIPIO 

DE CONDE/PB 

 

Dados colhidos nos dias 05, 06, 07 e 08 de abril das 08:00 às 15:00. 

Método utilizado: Contagem cronometrada  

 

1.    Quinta-feira dia 05/04/2020 

 

Total de veículos que adentraram o município no período de 7 horas: 5.607 

veículos, sendo estes de pequeno porte e com capacidade para 5 pessoas. 

 

 2.  Sexta-feira dia 06/04/2020 

 

 
 

COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 
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Total de veículos que adentraram o município no período de 7 horas: 6.615 

veículos, sendo estes de pequeno porte e com capacidade para 5 pessoas. 

 

 3. Sábado dia 07/04/2020 

 

 
 

Total de veículos que adentraram o município no período de 7 horas: 

7.623 veículos, sendo estes de pequeno porte e com capacidade para 5 

pessoas. 

 

 

4. Domingo 08/04/2020 

 

 
 

Total de veículos que adentraram o município no período de 7 horas: 10.017 

veículos, sendo estes de pequeno porte e com capacidade para 5 pessoas. 

 

 
SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA  

Comandante Geral da Guarda Civil Municipal 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO 

DA COVID-19 

 

 Considerando os relatórios apresentados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e pela Guarda Municipal de Conde/PB acerca das 

barreiras sanitárias implantadas nas principais vias de acesso ao Município 

de Conde/PB, no período de 09 à 12 de abril de 2020, esta Comissão 

entende ser demasiadamente preocupante o perceptível relaxamento do 

isolamento social recomendado pelas autoridades nacionais e 

internacionais de saúde e de vigilância sanitária; 

  
Conforme dados insertos no relatório, mais de 20 mil veículos 

adentraram no território municipal de Conde/PB; a alta intensidade de 

trânsito de veículos no período do “feriadão” (09 à 12 de abril de 2020)  
permite a esta comissão concluir que a vocação natural do município para 
fruição de períodos de veraneio, curtos ou longos, certamente atraiu turistas 
e pessoas de municípios circunvizinhos, potencializando o risco de 
transmissão do vírus dentro do Município; 

 
Mesmo com as medidas de segurança e monitoramento que a 

Prefeitura vem adotando, é importante destacar que a entrada de mais de 

250 pessoas com a temperatura corporal acima da normalidade é fato que 

fomenta temeridade e necessidade de monitoramento. Os numerários de 

recurso humano à disposição da prefeitura não é suficiente para o 

acompanhamento efetivo da evolução do estado de saúde de um 

quantitativo tão alto como este, mesmo assim, é com afinco que os 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde estão a contatar todas as 

pessoas que apresentaram a anormalidade em suas temperaturas para, 

sendo o caso, constatada alguma piora, ser realizado o devido 

encaminhamento; 

 

Diante de outro período de “feriadão” ( 17 à 21 de abril de 2020) 

que se aproxima, já havendo saturação da capacidade de 

acompanhamento supramencionada, considerando, ainda, o patente 

relaxamento do isolamento social por parte de muitas pessoas que buscam 

o município para festejos privados, muitas vezes sendo estendidos para 

áreas públicas, promovendo aglomerações e, consequentemente, 

aumentando o risco de disseminação do COVID-19 entre os munícipes de 

Conde/PB, considerando, por fim, a saturação da capacidade do efetivo 

municipal em coagir as medidas que infringem as recomendações da OMS, 

do Ministério da Saúde, e dos dispostos nos diversos decretos estaduais e 

municipais, esta comissão entende que uma restrição mais severa e ampla 

no acesso ao Município é a medida, diante das circunstâncias 

apresentadas, mais adequada e necessária para impedir ou frear a 

disseminação da infecção no âmbito do Município, protegendo, desta forma 

seus munícipes. 

 

Sendo assim, por meio deste instrumento, recomendamos o 

fechamento das principais vias de acesso ao Município de Conde/PB, 

devendo tal restrição ser efetivada e regulamentada por decreto. 

 

Conde, 15 de abril de 2020. 

 

RENATA MARTINS DOMINGOS 
Secretária Municipal de Saúde 

 
EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR 

Secretário Adjunto da Educação 
 

BÁRBARA MELO DE FREITAS LINS CRUZ 
Secretária Municipal de Administração 

 
EVANILDO MENDES DE LACERDA FILHO 

Secretário Municipal de Turismo 
 

ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO 
Secretária Municipal de Trabalho e Ação Social 

 
DOUGLAS BRANDÃO DO NASCIMENTO 

Procurador Geral do Município  

COMISSÃO DE MONITORAMENTO DA COVID-19 
 


