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Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Marcação 

Gabinete da Prefeita 

 

 

DECRETO N° 08, DE 24 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

Determina providências para a contenção de risco 

e propagação do vírus COVID-19 

(CORONAVÍRUS) no âmbito da administração 

pública direta e indireta e dá outras providências 

 

 

  A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, 

 

  Considerando a existência de pandemia do vírus Covid-19, popularmente 

conhecido como Coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, 

com reflexo em todo o território nacional; 

 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

infecção humana pelo novo coronavírus. 

 

Considerando o Decreto nº 07, de 23 de março de 2020, que decretou estado de 

calamidade pública no Município de Marcação e estabeleceu medidas excepcionais de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravamentos à saúde pública, a fim 

de evitar a disseminação da doença; 

 

Considerando que estudos recentes demonstram a eficácia de medidas de 

afastamento social precoce para contenção de disseminação do Covid-19. 

  

 D E C R E T A: 

 

Art. 1º - As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

Covid-19 no âmbito do Município de Marcação, ficam definidas nos termos deste 

decreto. 

 



 

 

Art. 2º - Os servidores públicos da administração direta e indireta, enquanto durar o 

período de pandemia do Coronavírus, executarão suas atividades de forma remota (home 

office) e permanecerão de sobreaviso, podendo ser convocados, durante o horário de 

expediente, em caso de imperiosa necessidade de comparecimento ao local de trabalho. 
  

§ 1º: o disposto no caput do artigo não se aplica àquelas atividades que não podem ser 

executadas de forma remota (home office), cuja definição ficará a cargo da dos 

secretários e gestores municipais. 

 

§ 2º: em decorrência do trabalho remoto, os atendimentos ao público serão realizados 

através do e-mail prefeitura@marcacao.pb.gov.br  

 

§ 3º: o disposto neste artigo não se aplica para os servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde, que ficam sujeitos à jornada de trabalho estabelecida pela chefia imediata.   

 

Art. 3º - No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para fins de evitar aglomerações e 

risco de contágio, os serviços e os atendimentos presenciais que não sejam considerados 

urgentes ou emergenciais serão feitos através do telefone (83) 99164-8507. 

 

Art. 4º - Em casos de urgências e emergências, os atendimentos na Rede Municipal de 

Saúde se darão nos moldes e horários descritos no Anexo I deste decreto. 

 

Art. 5º - Sem prejuízo de funcionamento da Rede Municipal de Saúde, a Secretaria 

Municipal de Saúde funcionará com quadro reduzido, por tempo indeterminado, em 

escalas de plantões e teletrabalho. 

 

Art. 6º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.     

 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB, 24 DE MARÇO 

DE 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA 

Prefeita Constitucional do Município de Marcação - PB 

mailto:prefeitura@marcacao.pb.gov.br


ANEXO I – DECRETO MUNICIPAL Nº 08/2020 
 

 

HORARIOS DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE 

O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. 

 

 

 

LOCAL HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

SECRETARIA DE SAÚDE seg. a sex. 7:30 as 13:00 

FARMÁCIA BÁSICA seg. e qua. 7:30 as 13:00 

NASF fechado 

ACADEMIA DE SAÚDE fechado 

UBS MARIA AUXILIADORA seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

UBS CAIEIRA seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

UBS CAMURUPIM seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

UBS ESTIVA seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

UBS BREJINHO seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

UBS GRUPIUNA seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

UBS JACARÉ DE CEZAR seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

UBS LAGOA GRANDE seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

UBS JACARÉ DE SÃO DOMINGOS seg, qua e sex 7:30 as 13:00 

SERVIÇO MÓVEL TODOS OS DIAS 24H 




