
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA fvIUNICIPAL DE B0RBOREMA

GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 09.070.400/0001 -48

DECRET0 MUNICIPAL N° 30/2021, de 31 de julho de 2021.

Disp6e   sobre   a   adoc6o   de   novas   medidas
tempordrias   e  emergeneials   de  pTeven€ho   de
corutgio pelo novo Coronav{rus (covid-19).

A PREFEITA CONSTITUCI0NAL D0 MUNICIPI0 DE B0RBOREMA, ESTADO DA
PARAiBA, no uso da atribuigao que lhe sao conferidas pela CF, Lei Organica do Municipio e
pela Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, e:

Considerando o Estado de Emergencia em Sahde Ptiblica de Imporfencia Nacional (ESPIN),
decretado pelo Ministerio da Sadde por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, em
virtude  da  disseminapao  global  da  infeccao  humana  pelo  novo  Coronavirus  (COVID-19),
conforme Decreto Nacional 7.616, de 17 de novembro de 2011 ;

Considerando  a  declaracao  da  condi9ao  de  transmissao  pandemica  sustentada  da  infeccao
humana pelo Novo Coronavirus, anunciada pela Organizapao Mundial de Satide em 1 1 de marco
de 2020;

Considerando  a  Portaria  Nacional  n°  356,  de   11   de  margo  de  2020,  que  disp6e  sobre  a
regulamentapfro e operacionalizagao do disposto na Lei n°  13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergencia de satide ptiblica de imporfencia
intemacional decorrente da COVID-19;

Considerando o Decreto Estadunl 40.122, de  13  de margo de 2020, que decretou Situagao de
Emergencia  no  Estado  da  Paralba  ante  ao  contexto  de  decretapao  da  Emergencia  em  Sahde
Pbblica de Interesse Nacional pelo Ministerio da Sadde e a declaragao de condicao de pandemia
de infeccao humana pelo Coronavirus definida pela Organizapao Mundial de Satde;
Considerando o Decreto Estadual n° 41.396, de 02 de julho de 2020;

Considerando que ja foram detectados no Estado, "cepas" do virus com maior poder de confagio
e propagagao, o que reforga ainda mais a necessidade de toda a populapao usar mascaras, manter
o distanciamento social e higienizar as mfros;

Considerando os  intensos  esforgos  de toda a Paralba e  da  Secretaria Municipal de  Sadde co
combate  a  pandemia  do  da  COVID-19  e  a  importante  progressao  da  cobertura  vacinal,  que
permitifa  que  esta  nova  uniao  de  esforgos  representada  pelas  medidas  de  protecao  sanifaria
presentes  neste  Decreto  guiem  o  Municipio  de  Borborema  na  diregao  de  dias  melhores,
possibilitando algumas flexibilizap6es para que se atenuem os efeitos da pandemia na economia,
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Art.1° -No periodo compreendido entre Olde agosto de 2021 a 15 de agosto de 2021, os
bares,  restaurantes,  lanchonetes,  lojas  de  conveniencia e  estabelecimentos  similiares  poderao
funcionar com  atendimento  nas  suas  dependencias  das  06:00  horas  ate  as  00:00  horas,  com
ocupapao maxima de 50% da capacidade do local, ficando vedada, antes e depois desse hordrio,a
comercializagao   de   qualquer   produto   para   consumo   no   pr6prio   estabelecimento,   cujo
funcionamento  podefa  ocorrer  apenas  atraves  de  delivery  ou  para  retirada  no  local  pelos
prdprios clientes (takeaway).

Pardgrafo dnico - 0 horario de funcionaniento estabelecido no "caput" deste artigo nao
se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congeneres que funcionem no interior
de  pousadas e  similares,  desde  que  os  servigos  sejam prestados  exclusivamente  aos  h6spedes
com a devida comprovapao dessa condicao.

Art. 2° -No periodo compreendido entre 01  de agosto de 2021  a 15 de agosto de 2021  os
estabelecimentos do setor de  servicos e o comercio poderao funcionar ate  10 horas continuas
por dia, sem aglomerapao de pessoas nas suas dependencias e observando todas as normas de
distanciamento social e os protocolos especificos do setor.

Art. 30 -No periodo compreendido entre 01  de agosto de 2021  a  15 de agosto de 2021, as
obras de  constrapao civil  somente deverao funcionar das  07:00  horas  ate as  17:00  horas,  sem
aglomerapaode pessoas nas suas dependencias e observando todas as normas de distanciamento
social e os protocolos especificos do setor.

Art. 4° -Podefao funcionar tamb6m, no periodo compreendido entre 01  de agosto de 2021
a  31  de  15  de  agosto  de  2021,  observando  todos  os  protocolos  elaborados  pela  Secretaria
Municipal de Sadde as seguintes atividades:

I - sal6es de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de servigos pessoais, atendendo
exclusivamente por agendamento pievio e sem aglomerapfro de pessoas nas suas dependencias,
observando todas as normas de distanciamento social e o hofario estabelecido no Art. 2°

11 -academias, com 50% da capacidade;

HI - escolinhas de esportes;

IV- hotels, pousadas e similares;

V - instalac5es de acolhimento de crian9as, como creches e similares;

Art.  5° - Ficam permitidas as praticas esportivas coletivas,  seguindo os protocolos de
seguran9a  sanifarias,  determinados  pela  Secretaria  Municipal  de  Satde,  tais  como  o  uso  de
mascaras,  aferimento  da temperatura  e  a constante  higienizagao  das  maos  com  alcool  70%,
evitando comemorap6es de contato entre os desportistas.
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Art. 6° -No periodo compreendido entre os dias 01 de agosto de 2021 a 15 de
agosto  de  2021,  fica  estabelecido  que  a  realizapao  de  missas,  cultos  e  qunisquer
cerim6nias  religiosas  presenciais,  poderfro  ocorrer com  ocupapao  maxima  de  50%
(cinquenta por cento) da capacidade de acomodapao do ambiente (templos e sal6es).

Art. 7° - Fica mantida durante o mss de agosto a suspensao do retomo das
aulas presenciais nas escolas das redes pdblicas de ensino, devendo manter o ensino
remoto, garantindo o acesso universal aos alunos.

§1°  -  A  Secretaria  Municipal  de  Educagao,  realizara  durante  esse  periodo,
plant6es   pedag6gicos   para   correcao   das   atividades   remotas,   bern   como   para
atendimento a alunos com dificuldades no aprendizado, com hofarios previamente
agendados, respeitando todas as normas de seguranca sanifarias emitidas pela OMS
e ratificadas pela Secretaria Municipal de Sadde.

§2° - As escolas e instituig6es privadas de  ensino somente poderao fincionar
por meio de sistema hibrido.

§3° - A partir do mss de setembro, as aulas da rede ptlblica municipal, podefao
funcionar de forma hibrida, seguindo o plano de retomada e normalizapao do ensino
elaborado  pela  Secretaria  Municipal  de  Educapao,  respeitando  os  protocolos  de
seguranga em satde, elaborados pela Secretaria Municipal de Sadde.

Art.  80  -   A  Vigilancia  Epidemiol6gica,  a  Vigilancia  Sahifaria  e  as  foreas
policiais estadunis ficarao responsaveis pela fiscalizapao do cumprimento das normas
estabelecidas   neste   Decreto  e   o   descumprimento   sujeitara  o  estabelecimento   a
aplicapao das penalidades prevista na legislapao pertinente em vigor.

Parfgrafo  Unico  -  Fica  autorizada  a  contratapao  de  servigos  de  seguranca
privada a fim de prestar assistencia aos 6rgaos e entidades oficiais de fiscalizapao.

Art.  9°  -  Os  estabelecimentos  autorizados  a  funcionar,  mos  termos  deste
Decreto,  deverao zelar pela obediencia de todas as medidas  sahifarias estabelecidas
para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

§1° -Constatada qualquer infrapao as disposic6es previstas sera o estabelecimento
notificadoe podefa ser interditado por ate 03 (rfes) dias.

§2°  -  Em  caso  de  reincidencia,  sera  ampliado  para  7  (sete)  dias  o  prazo  de
interdicfro do estabelecimento, sem prejuizo da aplicapao de multa.

§3° - 0 descumprimento ds normas sahitdrias de protegao contra a COVID-19
ensejara a aplicapao das penalidades prevista na legislapao pertinente em vigor.

§4°   -    Todos   os   6rgaos   responsaveis   pela   fiscalizagao  poderao   aplicar  as
penalidades tratadas nesse artigo.

§5° -  0 disposto neste artigo nao afasta a respousabilizapao civil e criminal, mos
termos do  art. 268, do C6digo Penal, que preve como crime contra a sabde pdblica
o ato de infringir deteminapao do Poder Ptiblico destinado a impedir a introdngao,
ou propagapao de
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Art.  loo  -  Ficam  reduridas  as  atividades  presenciais  mos  6rgaos  e  repartic5es
muhicipais.

§1°   -    0   disposto   nesse   artigo   nao   se   aplica   as   Secretarias   de   Satde,
Desenvolvimento Social e Infraestrutura e Meio Ambiente.

§2° - 0 disposto no cap2£/ nao se aplica aquelas atividades que nao podem ser
executadas  de foma  remota  (feoffle  o#ce),  cuja  definicao  ficara  a  cargo  dos
secretinos e gestores dos 6rgaos municipais.

Art.  Ilo -  Permanece  obrigatorio  o uso  de mascaras  mos espacos  de  acesso
aberto ao ptiblico, incluidos os bens de uso comum da populapao, vias ptiblicas,  no
interior dos 6rgaos ptiblicos, mos estabelecimentos privados e mos veiculos ptiblicos e
particulares, inclusive 6nibus eveiculos altemativos.

Parfgrafo   t]nico.   Os   6rgaos   ptiblicos,   os   estabelecimentos   privados   e   os
condutores  e operadores  de veiculos  ficam  obrigados  a exigir o uso  de mdscaras
pelos   seus   servidores,   empregados,   colaboradores,   consumidores,   usuinos   e
passageiros.

Art.  12°  -No  periodo  compreendido  entre  01  de  agosto  de  2021  a  15  de
agosto de 2021, fica pemitidoo funcionamento de cinemas, museus, teatros, circos,
com  50  °/o  (cinquenta  por  cento)  da  capacidade  do  local,  observando  todos  os
protocolos de seguranca sanifaria elaborados pela Secretaria Municipal de Sadde.

Art.130 -No periodo de 01  de agosto de 2021  a  15  de agosto de 2021, fica
permitida  a  realizagao   de  eventos   sociais  e   corporativos,   observando  todos  os
protocolos de seguranca sanitaria elaborados pela Secretaria Municipal de Sadde.

Art.  14°  -  Novas  medidas  poder5o  ser  adotadas,  a  qualquer  momento,  em
fungao  do  cenino epidemiol6gico,  e  possiveis  omiss6es  poderao  ser  tratados  no
ambito do Comite Municipal de Gestao de Crise do Novo Coronavirus.

Art. 15° -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao.

Art. 160 -  Revogam-se as disposic6es legais em contrario.

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

GABINETE DA PREFEITA DO MUNIcipIO BORBOREMA/PB, 31  de julho de
2021.

Crilene Cindido da Silv-a L-eite Cardoso
Prefeita Constitucional.
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