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DECRETO N° 19/2021, de 10 de maio de 2021. 

 

 

Adota outras medidas emergenciais de 

prevenção de contágio pelo Covid19, no âmbito 

do município de Borborema, Estado da 

Paraíba, e dá outras providências. 

 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela CF, pela Lei Orgânica Municipal e 

demais legislações correlatas, e: 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(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 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 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 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 que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em 

ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes aglomerados; 

CONSIDERANDO que os últimos dados divulgados demonstram que a Paraíba está 

entrando em um cenário que projeta o declínio gradativo de pressão no sistema de saúde nas 

próximas semanas, permitindo retomar algumas atividades com a rígida observância dos protocolos 

emanados pela Secretaria de Estado da Saúde que enfatizam o uso continuo de máscaras, constante 

higienização das mãos e o distanciamento social, com a finalidade de conter a expansão do número 

de casos em diversos municípios paraibanos, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 41.142 de 02 de abril de 2021; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica determinado, em caráter extraordinário, toque de recolher durante o horário 

compreendido entre as 22h00min e as 05h00min do dia seguinte. 

 

Parágrafo Único. Entre as 22h00min e 05h00min deslocamentos só devem ser realizados 

para o exercício de atividades essenciais e devidamente justificadas, ficando o responsável pelas 

informações sujeito às penalidades legais caso não se comprove a veracidade da justificativa 

apresentada. 

Art. 2o - No período compreendido entre 10 de maio de 2021 a 25 de maio de 2021, os bares, 

restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares 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  
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abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para  

consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de  delivery 

ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway). 

§ 1o No período citado no caput o funcionamento através de delivery ou para retirada 

pelos próprios clientes (takeaway) somente poderá ocorrer entre 05:00 horas e 22:00 horas. 

§ 2o O horário de funcionamento estabelecido no caput não se aplica a restaurantes, 

lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de rodoviárias, postos 

de combustiveis localizados nas rodovias. 

Art. 3o - No período compreendido entre 10 de maio de 2021 a 25 de maio de 2021,  as 

repartições públicas municipais funcionarão em horário reduzido, com execão das Secretarias 

Municpais de Saúde, Centro de Atendimento e Prevenção ao Covid 19 e Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, que permenecerão com seus horários de funcionamento normais. 

Art. 4o - No período compreendido entre 10 de maio de 2021 a 25 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. 5o - No período compreendido entre 10 de maio de 2021 a 25 de maio de 2021, os 

estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar até dez horas continuas por 

dia, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de 

distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 

Art. 6o - No período compreendido entre 10 de maio de 2021 a 25 de maio de 2021 a 

construção civil somente poderá funcionar das 06:30 horas até 16:30 horas, sem aglomeração de 

pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os 

protocolos específicos do setor. 

Art. 7o - Poderão funcionar também, no período compreendido entre 10 de maio de 2021 a 25 

de maio de 2021, observando todos os protocolos elaborados pelas Secretarias Estadual e  Municipal 

de Saúde, as seguintes atividades: 

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, 

atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas 

dependências, observando todas as normas de distanciamento social e o horário estabelecido no 

artigo 3o; 

            II – atividades de práticas esportivas coletivas, poderão ocorrer, com ocupação de 30% 

da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas. 

                          III – hotéis, pousadas e similares; 

                        IV – construção civil; 

Art. 8o - A vigilância sanitária municipal, as forças policiais estaduais, ficarão responsáveis 

pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse   decreto.  

Art. 9o - 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. 

Art. 10o - Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede  
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pública municipal até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo- se o acesso 

universal, nos termos do Decreto Estadual 41.010, de fevereiro de 2021. 

§ 1o No período compreendido entre 10 de maio de 2021 a 25 de maio de 2021 as 

escolas e instituições privadas dos ensinos médio, fundamental e ensino infantil poderão funcionar 

através do sistema híbrido. 

Art. 11o - Permanece obrigatório, em todo território do Município de Borborema, o uso de 

máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso 

comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados 

e nos veículos públicos 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 servidores, 

empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros. 

Art. 12º -  Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário 

epidemiológico do Município e as medidas adotadas nesse decreto serão reavaliadas com a vigésima 

terceira avaliação do Plano Novo Normal. 

Art. 13º -  Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogandio as disposições em 

contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 

 

Gabinete da Prefeita Constitucional de Borborema, em 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso 

Prefeita Constitucional. 
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