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ESTADO ARAíBA
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MOGEIRO

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 08.E66-50í/0001 -67

Decrêto no 0035, de 03 de Junho de 202í.

Dispõe soôre a adoção de novas medidas
temporárias e emergenciarb de prevenção de
contágio pelo Novo Coronavírus (COWD-19).

ANTONIO JOSÉ FERREIRA, PREFETTO MUNICIPAL DE MOGEIRO, NO

uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a disposiçáo do art. 37, Caput da Consütuição Federal da
República Federativa do Brasil;

CONSIDERÂNDO o que dispõe o art. 196, da Constituição Federal, a saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante poÍíücas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agEvos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoçâo, proteção e
recuperação;

CONSIDERÂNDO a declaração da condiçáo de transmissáo pandêmica
sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organizaçáo
Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 40.'122, de 't3 de março de 2020,
que decretou Situaçao 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 deÍinida pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERAT{DO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta
sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo
em ambientes abertos aglomerados;
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CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico apresentado
nas últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritívas, com
a finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios
paraibanos;

CONSIDERANDO que na úgésima sêxta avaliação do Plano Novo Normal o
Município migrou para a bandeira laranja;

CONSIDERANDO Memorando no: 026, de 31 de maio de 202'1, oriundo da
Secretaria Municipal de Saúde,

DECRETA:

AÉ. 'f " No período compreendido entre 03 de junho de 202'l a18 de junho de 2021,
restaurântes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similâres
poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até
16:00 horas, com ocupaçáo de 30% da capacidade do local, ficando vedada, antes
e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no
próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá oconer apenas através de
delivery ou para reürada pelos próprios clientes (takeaway).

§ 10 Nos dias 05, 06, í2 e 13 de junho os restaurantes, lanchonetes, lojas de
conveniência e estabelecimentos similares somente poderáo Íuncionar através de
delivery ou para retirada pelos própríos clientes (takeaway).

§ 20 O horário de funcionamento estabelecido no "capuf' deste artigo não se aplica
a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no
interior de hotéis, pousadas e similares, desde gue os serviços sejam prestados
exclusivamente aos hóspedes com a devida comprovação dessa condição.

§ 3o O horário de funcionamento estabelecido no 'caput" deste artigo não se aplica
a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no
interior de rodoviárias, aeroportos, postos de combustíveis localizados nas rodoüas,
sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas após 16:00 horas.

AÉ ? No período compreendido entre 03 de junho de 202'l a í8 de junho de 2021
os estabelecimentos do setor de serviçus e o comércio poderão funcionar até dez
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horas contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e
ohservando todas as norrnas de distanciamento social e os protocolos específicos
do setor, excelo nas datas tratadas no art. 6" deste decreto, cujo funcionamento
poderá ocorrer apenas através de delivery.

§ 1o Dentro do horário determinado no "caput" os estabelecimentos e as entidades
representativas de classe poderâo estabelecer horários diÍerenciados, de modo a
permitir que os seus empregados possam começar e encenar a jomada em hoÉrios
diferentes e altemados, com o objetivo de reduzir a aglomeração.

AÍt 3o. No perÍodo compreendido entre 03 de junho de 2A21 a 18 de junho a
construção civil somente poderá funcionar das 06:30 até '16:30, sem aglomeraçôes
de pessoas em suas dependências e observando todas as normas de
distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art. 40 Poderão funcionar também, no período compreendido entre 03 de junho de
2421 a 18 de junho de 2021, observando todos o,s prolocobs elaborados pela
Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, as
seguintes atividades:

| - salões de beleza, baóearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais,
atendendo exclusivamente por agendamento préüo e sem aglomeraçáo de pessoas
nas suas dependências, ex@to nas datas tratadas no art. 60 deste decreto,
observando tdas as noÍÍnas de distanciamento social e o horário estabelecido no
art. 20;

ll - instalaçóes de acolhimento de crianças, como creches e similares;

lll - hotéis, pousadas e similares;

lV - call centers, observadas as disposições constantes no decreto 40.141 , de 26 de
março de 2020;

Vl - indústria-

AÉ. 50 No período cornpreendido entre 03 de junho de 2021 a 18 de junho de 2021
fica estabelecido que a realizaçÉ,o de missas, cultos e quaisquer cerimônias
religiosas presenciais poderáo ocúÍrer com oc-upaçâo de 30% da capacidade do
local, exceto nas datas tratadas no art. 60 deste decreto.
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§ 1o A vedação batada no "caput' não se aplica a aüvidades de preparação,
gravação e transmissão de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas pela
intemet ou por outros veículos de comunicaçáo, rcalizadas em igrêjas, templos ou
demais locais destacados para este Íim, com restrição de presença apenas aos
ministros e oficiais religiosos, músicos e o conespondente pessoal de apoio técnico.

§ ? A vedaçáo contida no "capuf não impede o funcionamento das igrejas e
templos para as ações de assistência social e espiritual, desde que realizadas sem
aglomeraçáo de pessoas e observadas todas as normas sanitárias vigentes.

ArL 60 Nos dias 05, 06, 12 e 13 de junho, de maneira excepcional, para reduzir a
círculaçâo humana, somente poderão funcionar as seguintes atividades, sem
aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas
sanitárias vigentes, sobretudo o uso de máscara, higienização das mãos e o
distanciamento social:

| - estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, Íarmacêuücos,
psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as clínicas de Íisioterapia e de
vacinação;

ll - clínicas e hospitais veterinários;

lll - distribuiçáo e comercializa$o de combustÍveis e derivados e dístríbuidores e
revendedores de água e gás;

lV - hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e
lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis, Íicando expressamente
vedado o cons{Imo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;

V - cemitérios e serviços funerários;

Vl- oficinas automotivas e serviços de manutenção, reposigáo, assistência técnica,
monitoramento e inspeção de equípamentos e instalações de máquínas e
equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de
reÍrigeração e climatização;

Vll- feiras livres, porém, apenas os feirantes que tem por finalidade à venda de gêneros

alimentícios, no período compreendido entre 03 de junho de 2O21 a 18 de junho de
2O21 , e desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pelas Secretarias
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de lnfraestrúura, Agricultura e Saúde, e pela Legislação Municipal que regulamenta a

matéria;

Vlll - serviços de call center, observadas as normas do Decreto 40.141, de 26 de
março de 2020;

lX - segurança privada;

X - empresas de saneamento, energia elétríca, telecomunicações e intemet;

Xl - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabílidade;

Xll - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e tele@municaç§o em
geral;

Xlll - empresas prestadoras de serviços de mãode-obra terceirizada;

AÍt. 70. No município, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo
Decreto Estadual 4O30,4.I2O2O, ficam proibidos no período compreendido entre 03
de junho de 2021 a 18 de junho de 2021, os eventos públicos, partictlares,
esportivos e shows, conforme Decreto Municipal no 1112021 .

§1o lnclusive bares, academias, casas de festas, centros de convençôes, quadras

esportivas, Çampos de Íutebol, bolões de vaquejada, vaqueiadas e áreas de lazer.

Art 8o. A úgilância sanitária e as forças policiais estaduais, ficarão responsáveis
pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o
descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de muha e poderá implicar
no fechamento ern caso de reincidência.

Parágrafo únim - Os recursos oriundos das muttas aplicadas em razão do disposto
no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-
1s).

Art. 9" Os estiabelecimentos aulorizados a funcionar, nos termos deste Decreto,
deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o
funcionamento seguro da respectiva atiüdade.

§ ío 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.
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§ ? Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catoze) dias o prazo de
interdiçáo do estabelecimento, sem preiuízo da aplicaçâo de multa, na forma deste
artigo.

§ 3o O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19
ensejará a aplicação de multa no valor de até R$ I .000,00 (um mil reais).

§ 40 Todos os órgãos responsáveis pela fscalização, enumerados no art. 80,
poderão aplicar as penalidades úatadas nesse artigo.

§ 50 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 intringir determinação do Poder Público deslinada a impedir a introdução ou
propagação de doença contagiosa.

Art. t0. Fica mantida a suspensão do retomo das aulas presenciais nas escolas das
redes públicas estaduel e municipais, em todo tenitório estadual, até ufterior
deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o a@sso universal,
nos termos do decreto 41 .010, de fevereiro de 2021 -

§ 1" No período compreendido entre 03 de junho de 2021 a '18 de junho de 2021 as
escolas e insütuiçóes privadas dos ensinos infantil e fundamental poderão Íuncionar
akavés do sistema híbrido ou por meio remoto, conforme a escolha dos pais e
responsáveis, nos termos do decreto 41.010, de 07 de fevereiro de 2021.

§ 2o As escolas e instituições privadas dos ensinos infanül e fundamental podeÉo
realizar aüvidades presenciais para os alunos com transtomo do espectro autista -
TEA e pessoas com deficiência.

ArL í 1 . Ficam suspensos no período compreendido enüe 03 de junho de 2O21 a '18

de junho de 2O21 as atividades presenciais ao público nos órgãos e secretarias
vinculados ao poder executivo munícipaí.

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

§ 20 Na Secretaria de Ação Social os atendimentos serão realizados de Íorma
híbrida, ou seja, mediante agendamento por meio dos telefones - (83) 326G1 140 /
98127ffi32.
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§3o Na sede da prefeitura municipal só haverá atendimento ao público no tocante ao
setor de identiÍicação (expediçáo de RG) os atendimentos seÉo realizados por
agendamento por meio dos telefones - (E3) 9E1324E84 / 3266Í033 / 32661334 , e o
setor de tributos juntamente com a tesouraria.

§4o O disposto no caput deste artigo não se aplica a atividades essenciais, cuja
definição ficará a cÍrrgo dos secretários e gestores dos órgâos municipais.

Art. 12. Permanece obrigatório, em todo tenitório do municipal o uso de máscaras,
mesmo que artesanais nos êspaços 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, @nsumidores, usuários e
passageiros.

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

Art. í4. Este Decreto entra em vigor n blicação.

Gabinete do Prefeito Co etro ara 03
dejunho de2O21 .
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