
ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAT DE MOGEIRO

GABINETE DO PREFEITO

Decreto ne (D26, de 19 de abril de 2O2L.

Dispôe sobre o odoção de novos medidas temporários e
emergenciois de prevenção de contógio pelo Novo
Coronovírus (COVID-19).

ANTONTO JOSÉ FERRE|RA, PREFETTO MUN|C|PAL DE MOGEIRO, no uso de suas

atribuições legais e,

CONSIDERANDO a disposição do art. 37, Caput da Constituição Federal da

República Federativa do Brasil;

CONSIDERANOO o que dispõe o art. 196, da Constituição Federal, 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 a declaração da condição de transmissão pandêmica

sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial
de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual ns 40.122, de 13 de março de 2020, que

decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação
de Emergência em Saúde Pública de lnteresse Nacional pelo Ministério da Saúde e a

declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo CoronavÍrus definida
pela Organização Mundial de Saúde;

CONSTDERANDO que a transm issibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente
em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos
aglomerados;

CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas

últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a

fina lidade de conter a expansão do número de casos em diverso nicÍpios paraibanos;
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CONSIDERANDO Memorando ns: 015, de 15 de abril de 2021, oriundo da
Secretaria Municipal de Saúde,

DECRETA:

Art. 1e No perÍodo compreendido entre 19 de abril de 2021 a 02 de maio de

2021,os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e esta belecimentos

slmilares somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das

06:00 horas até 22:00 horas, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo

chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e

depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio

esta belecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou

para retirada pelos próprios clientes (takeaway).

§ 1q No perÍodo citado no caput o funcionamento através de delivery ou para

retirada pelos próprios clientes (takeaway) só poderá ocorrer entre 06:00 horas e 23:30
horas.

§2e -O horário de funcíonamento estabelecido no caput não se aplica a

restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de

rodoviárias, aeroportos, postos de combustíveis localizados nas rodovias.

AÊ.2e No período compreendido entre 19 de abril de 2021 a 02 de maio de 2021

fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas

presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo

chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas.

Art. 30 No perÍodo compreendido entre 19 de abril de 2021 a 02 de maio de 2021

os esta belecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar até dez horas

contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando

todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art.4c No período compreendido entre 19 de abril de202La 02 de maio de 2021

a construção civil somente poderá funcionar das 06:30 horas at 16:30 horas, sem

aglomeração de pessoas nas suas dependências e ob rva n todas as normas de

distanciamento social e os protocolos específicos do r
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CONSIDERANOO que na vigésima terceira avaliação do Plano Novo Normal o
Município se encontra na bandeira amarela;



§ 1e No período compreendido entre 19 de abril de 2021 a 02 de maio de 2021
as escolas e instituições privadas dos ensinos superior e médio funcionarão
exclusivamente através do sistema remoto.

§ 2s As aulas práticas para os alunos concluintes dos cursos superiores poderão

ser realizadas presencia lmente, observando todas as normas de distanciamento social,

o uso de máscaras e a higienização das mãos.

§ 3s No período compreendido entre 19 de abril de 2027 a 02 de maio de 2021

as escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e fundamental poderão funcionar
através do sistema híbrido, nos termos do decreto 41.010, de 07 de fevereiro de 2021.

Art.6s No período compreendido entre 19 de abril de 2021 a 02 de maio de 2021

fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas
presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo

chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas.

Art.7q. No município, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo

Decreto Estadual 40.304/2020, poderão funcionar também, observando todos os
protocolos elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde, a seguintes atividades:

| - esta belecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos,

laboratórios de análises clÍnicas e as clínicas de fisioterapia e de vacinação;

ll - Os estabelecimentos comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios

pertinentes à áreâ veterinária;

lll - distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e distribuidores e

revendedores de água e gás;

consumo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;

V - produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviço sàsaúdeeàhigiene;
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Art.5s Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas

das redes públicas estadual e municipais, em todo território estadual, até ulterior
deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos

termos do decreto 41.010, de fevereiro de 2027.

lV - hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e lojas de

conveniência situadas em postos de combustíveis, ficando expressamente vedado o



Vl - feiras livres, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pelas

Secretarias de Agricultura e Saúde, e pela Legislação Municipal que regulamenta a

matéria;

Vlll - cemitérios e serviços funerários;

lX - os serviços de assistência técnica e manutenção, vedada, em qualquer hipótese, a

aglomeração de pessoas;

X - óticas e estabelecimentos que comercializem produtos médicos/hospitalares,

vedando-se a aglomeração de pessoas;

Xl -serviços de transporte de passageiros e de cargas;

Xll - academias, até 21:00 horas;

Xlll - escolinhas de esporte, até 21:00 horas;

XIV -instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;

XV - hotéis, pousadas e similares;

XVI - construção civil;

XVll - indústria.

Art,8e. Permanece obrigatório, em todo território do municipal o uso de
máscaras, mesmo que artesanais nos espaços de acesso aberto ao público, incluindo os

bens de uso comum da população, vias públicas, no interior de órgãos públicos, nos

estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e

taxis.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os

condutores e operadores de veÍculos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos

seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passaBeiros.

Art.9e. Os esta belecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto,

deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o

funcionamento seguro da respectiva atividade.

Art. 10. A vigilância sanitária e as forças policiais estaduais, ficarão responsáveis
pela fiscalização do cump rimento das normas esta belecidas sse decreto e o

descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de
fechamento em caso de reincidência.

erá im
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Parágrafo único - Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do
disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus
(covrD-19).

Art.11. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto,
deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o
funcionamento seguro da respectiva atividade.

§1s Constatada qualquer infração ao disposto no "caput", deste artigo, será o

estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em
caso de reincidência.

§2e Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo

de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste
a rtigo.

§3e O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-1g

ensejará a aplicação de multa no valor de até RS 1.000,00 (um mil reais).

§5e O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos

termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato
de infringír determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou
propagação de doença contagiosa.

Art. 12. Ficam suspensos no período compreendido entre 19 de abril de 2021 a

02 de maio de 2021 as atividades presenciais ao público nos órgãos e secretarias
vinculados ao poder executivo municipal.

§1e O disposto no caput deste artigo não se aplica às Secretarias de Saúde,
lnfraestrutura e Limpeza Urbana e ao Setor de Licitações.

§2s Na Secretaria de Ação Social os atendimentos serão realizados de forma
híbrida, ou seja, mediante agendamento por meio dos telefones - (83) 3266-1140 /
981278832.

§3s Na sede da prefeitura municipal só haverá atendimento ao público no
tocante ao setor de identificação (expedição de RG) os atendimentos serão realizados
por agendamento por meio dos telefones - (83) 981324884 / 32661033 I 3266L334 , e
o setor de tributos juntamente com a tesouraria.

§4e O disposto no caput deste artigo não se aplica a atividades e

definição ficará a cargo dos secretários e gestores dos órgãos municipais.
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§4e Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art.10,
poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.



Art, 13. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função
do cenário epidemiológico do Município e as medidas adotadas nesse decreto serão
reavaliadas juntamente com a vigésima avaliação do Plano Novo Normal.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constituci

19 de abril de 2021,

de Mogeiro, Estado da Paraíba,

cional
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