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PARTE OFICIAL - ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 12/2021.

Adota  outras  medidas

emergenciais  de  prevenção

de  contágio  pelo  Covid19,

no âmbito do município de

Borborema, Estado da Para-

íba,  e  dá  outras  providên-

cias.

A  PREFEITA  CONSTITUCIONAL  DO
MUNICÍPIO DE BORBOREMA, ESTADO DA PA-
RAÍBA, no uso das atribuições legais, e:

CONSIDERANDO  o  Estado  de  Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Naci-
onal  (ESPIN),  decretado  pelo  Ministério  da
Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de
janeiro de 2020, em virtude da disseminação
global da Infecção Humana pelo Coronavírus
(COVID-19), nos termos do Decreto Federal nº
7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO  a declaração da con-
dição  de  transmissão  pandêmica  sustentada
da infecção humana pelo Coronavírus, anunci-
ada pela Organização Mundial  de Saúde em
11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº
40.122, de 13 de março de 2020, que decre-
tou Situação de Emergência no Estado da Pa-
raíba  ante  ao  contexto  de  decretação  de
Emergência  em  Saúde  Pública  de  Interesse
Nacional pelo Ministério da Saúde e a declara-
ção da condição de pandemia de infecção hu-
mana pelo Coronavírus definida pela Organi-
zação Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO que a partir de 15 de
janeiro de 2021 o Estado da Paraíba voltou a

apresentar mais que 1.000 casos novos divul-
gados ao dia, além de mais de 70% dos óbitos
divulgados ocorridos nas últimas 24 horas;

CONSIDERANDO  que  a  transmissibili-
dade  da  COVID-19  aumenta  sensivelmente
em ambientes fechados com mais de 10 (dez)
pessoas, ou mesmo em ambientes aglomera-
dos;

CONSIDERANDO  o  agravamento  do
cenário epidemiológico apresentado nas últi-
mas semanas e a necessidade de adoção de
medidas mais restritivas, com a finalidade de
conter a expansão do número de casos em di-
versos municípios paraibanos;

CONSIDERANDO  o Decreto nº 41.120
de 25 de março de 2021;

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica determinada, em caráter
extraordinário, no período compreendido en-
tre 27 de março de 2021 a 04 de abril de 2021
que 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 distan-
ciamento social:

I – estabelecimentos médicos, hospita-
lares, odontológicos, farmacêuticos, psicológi-
cos, laboratórios de análises clínicas e as clíni-
cas de fisioterapia e de vacinação;

II  –  clínicas  e  hospitais  veterinários,
bem como os estabelecimentos comerciais de
fornecimento de insumos e gêneros alimentí-
cios pertinentes à área;
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III  –  distribuição e comercialização de
combustíveis  e  derivados  e  distribuidores  e
revendedores de água e gás;

IV  –  hipermercados,  supermercados,
mercados, açougues, peixarias, padarias e lo-
jas  de  conveniência  situadas  em  postos  de
combustíveis, ficando expressamente vedado
o  consumo de quaisquer gêneros alimentícios
e bebidas no local; 

V –  produtores e/ou fornecedores de
bens ou de serviços essenciais à saúde e à hi-
giene;

VI –  feiras livres,  desde que observa-
das as boas práticas de operação padroniza-
das pela Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pesca;

VII – agências bancárias e casas lotéri-
cas, nos termos do Decreto 40.141, de 26 de
março de 2020,  exceto nos dias 27 e 28 de
março e 02, 03 e 04 de abril;

VIII – cemitérios e serviços funerários;
IX – atividades de manutenção, reposi-

ção, assistência técnica, monitoramento e ins-
peção  de  equipamentos  e  instalações  de
máquinas e equipamentos em geral, incluídos
elevadores, escadas rolantes e equipamentos
de refrigeração e climatização;

X - serviços de calis center, observadas
as  normas estabelecidas  no Decreto 40.141,
de 26 de março de 2020;

XI – segurança privada;
XII –  empresas de saneamento, ener-

gia elétrica, telecomunicações e internet;
XIII  –  as lojas de autopeças,  motope-

ças, produtos agropecuários e insumos de in-
formática, durante o prazo mencionado no ca-
put,  poderão  funcionar,  exclusivamente  por
meio  de  serviço  de  entrega  de  mercadorias
(delivery),  inclusive  por  aplicativos,  vedado,

em qualquer caso, o atendimento presencial
de clientes dentro das suas dependências;

XIV – assistência social e atendimento
à população em estado de vulnerabilidade;

XV – atividades destinadas à manuten-
ção e conservação do patrimônio e ao contro-
le de pragas urbanas;

XVI – os órgãos de imprensa e os mei-
os de comunicação e telecomunicação em ge-
ral;

XVII – os serviços de assistência técni-
ca e manutenção, vedada, em qualquer hipó-
tese, a aglomeração de pessoas;

XVIII –  óticas e estabelecimentos que
comercializem  produtos  médicos/hospitala-
res,  que poderão funcionar,  exclusivamente,
por  meio de entrega em domicílio,  inclusive
por aplicativos, e como ponto de retirada de
mercadorias,  vedando-se  a  aglomeração  de
pessoas;

XIX - empresas prestadoras de serviços
de mão-de-obra terceirizada;

XX –  comércio atacadista de produtos
alimentícios  em  geral  e  comércio  atacadista
de medicamentos;

XXI –serviços de transporte de passa-
geiros e de cargas;

XXII – hotéis, pousadas e similares;
XXIII  –  assessoria e consultoria jurídi-

cas e contábeis;
XXIV – indústria;
XXV - restaurantes, bares, lanchonetes

e estabelecimentos congêneres somente po-
derão  funcionar  até  21:30  horas,  exclusiva-
mente por meio de entrega em domicílio (de-
livery), inclusive por aplicativos, e como ponto
de retirada de mercadorias  (take away),  ve-
dando-se a aglomeração de pessoas.

§ 1º O horário de funcionamento esta-
belecido no inciso XXV não se aplica a restau-
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rantes,  lanchonetes e estabelecimentos con-
gêneres que funcionem no interior de hotéis,
pousadas  e similares,  desde que os  serviços
sejam  prestados  exclusivamente  aos  hóspe-
des com a devida comprovação dessa condi-
ção.

§ 2º O horário de funcionamento esta-
belecido no inciso XXV não se aplica a restau-
rantes,  lanchonetes e estabelecimentos con-
gêneres que funcionem no interior  de rodo-
viárias, aeroportos, postos de combustíveis lo-
calizados  nas  rodovias,  sendo  vedada  a  co-
mercialização  de  bebidas  alcoólicas  após
16:00 horas.

§ 3º  Os estádios, ginásios, centros es-
portivos  e  os  parques  municipais  ficarão  fe-
chados no período citado no caput.

Art.  2º  Fica determinado,  em caráter
extraordinário, no período compreendido en-
tre  27  de  março  de  2021  a  04  de  abril  de
2021,  toque  de  recolher  durante  o  horário
compreendido entre as 22:00 horas e as 05:00
horas do dia seguinte.

Parágrafo único  –  Durante o período
citado no caput os deslocamentos só devem
ser realizados para o exercício de atividades
essenciais e devidamente justificadas, ficando
o responsável pelas informações sujeito às pe-
nalidades legais caso não se comprove a vera-
cidade da justificativa apresentada.

Art. 3º  No período compreendido en-
tre 27 de março de 2021 a 04 de abril de 2021
fica suspensa a realização de missas, cultos e
quaisquer cerimônias religiosas presenciais.

§ 1º  A vedação tratada no caput não
se aplica a atividades de preparação, gravação
e transmissão de missas,  cultos  e quaisquer
cerimônias religiosas pela internet ou por ou-
tros veículos de comunicação,  realizadas  em
igrejas, templos ou demais locais destacados

para este fim, com restrição de presença ape-
nas aos ministros e oficiais religiosos, músicos
e o correspondente pessoal de apoio técnico.

§ 2º  A vedação contida no caput não
impede o funcionamento das  igrejas  e tem-
plos para as ações de assistência social e espi-
ritual, desde que realizadas sem aglomeração
de pessoas e observadas todas as normas sa-
nitárias vigentes.

Art. 4º Fica prorrogada até ulterior de-
liberação  a  suspensão  do  retorno  das  aulas
presenciais nas escolas da rede pública muni-
cipal devendo manter o ensino remoto, garan-
tindo-se o acesso universal, nos termos do De-
creto 41.010, de fevereiro de 2021.

Parágrafo  único  –  No  período  com-
preendido entre 27 de março de 2021 a 04 de
abril  de 2021as  aulas fi carão suspensas em
todas as unidades de ensino, das redes públi-
cas e privadas, em todo o território estadual.

Art. 5º Os órgãos de vigilância sanitária
municipais ficará responsável pela fiscalização
do  cumprimento  das  normas  estabelecidas
nesse decreto e o descumprimento sujeitará o
estabelecimento à aplicação de multa e pode-
rá implicar no fechamento em caso de reinci-
dência.

Parágrafo  único  –  Os recursos  oriun-
dos das multas aplicadas em razão do dispos-
to no caput serão destinados às medidas de
combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art.6º  Os  estabelecimentos  autoriza-
dos  a  funcionar,  nos  termos  deste  Decreto,
deverão zelar pela obediência a todas as me-
didas sanitárias estabelecidas para o funciona-
mento seguro da respectiva atividade.

§ 1º  Constatada qualquer infração ao
disposto no caput, deste artigo, será o estabe-
lecimento notificado e multado e poderá ser
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interditado por até 07 (sete) dias em caso de
reincidência.

§  2º  Em  caso  de  nova  reincidência,
será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo
de interdição do estabelecimento, sem prejuí-
zo da aplicação de multa, na forma deste arti-
go.

§ 3º O descumprimento às normas sa-
nitárias de proteção contra a COVID-19 ense-
jará a aplicação de multa no valor de até R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).

§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela
fiscalização, enumerados no art. 5º, poderão
aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.

§ 5º O disposto neste artigo não afasta
a responsabilização civil e a criminal, nos ter-
mos do art. 268, do Código Penal, que prevê
como crime contra a saúde pública o ato de
infringir determinação do Poder Público desti-
nada a impedir  a  introdução ou propagação
de doença contagiosa.

Art.  7º  Ficam  suspensas,  no  período
compreendido entre 27 de março de 2021 a
04 de abril de 2021 as atividades presenciais
nos  órgãos  e entidades vinculadas  ao Poder
Executivo Municipal.

Parágrafo único – O disposto nesse ar-
tigo não se aplica ao Centro de Enfrentamen-
to ao COVID-19, ao serviço de limpeza urbana
e demais serviços essenciais.

Art.  8º  Permanece  obrigatório  o  uso
de máscaras, mesmo que artesanais, nos es-
paços de acesso aberto ao público, incluídos
os bens de uso comum da população, vias pú-
blicas, no interior dos órgãos públicos, nos es-
tabelecimentos privados e nos veículos públi-
cos e particulares, inclusive ônibus e táxis.

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 servido-
res,  empregados,  colaboradores,  consumido-
res, usuários e passageiros.

Art.  9º  Novas  medidas  poderão  ser
adotadas, a qualquer momento, em função do
cenário epidemiológico.

Art. 10 Este decreto entra em vigor na
data da sua publicação.

Dado e passado no Gabinete da Prefei-
ta.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Borborema, 26 de março de 2021.

GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO
Prefeita Constitucional
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