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DECRETO MUNICIPAL N° 37 /2021, de 18 de outubro de 2021. 
 

Dispõe sobre a adoção de novas medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio pelo novo Coronavírus (covid-19) . 
 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso da atribuição que lhe são conferidas pela CF, Lei Orgânica do Município e 

pela Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 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 fevereiro de 2020, em 

virtude da disseminação global da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), 

conforme Decreto Nacional 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção 

humana pelo Novo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março 

de 2020; 

Considerando a Portaria Nacional n° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da COVID-19; 

Considerando o Decreto Estadual 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou Situação de 

Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação da Emergência em Saúde 

Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração de condição de pandemia 

de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde; 

Considerando o Decreto Estadual nº 41.396, de 02 de julho de 2020;  

Considerando que já foram detectados no Estado, “cepas” do vírus com maior poder de contágio 

e propagação, o que reforça ainda mais a necessidade de toda a população usar máscaras, manter 

o distanciamento social e higienizar as mãos; 

Considerando os intensos esforços de toda a Paraíba e da Secretaria Municipal de Saúde 

combate a pandemia do da COVID-19 e a importante progressão da cobertura vacinal, que 

permitirá que esta nova união de esforços representada pelas medidas de proteção sanitária 

presentes neste Decreto guiem o Município de Borborema na direção de dias melhores, 

possibilitando algumas flexibilizações para que se atenuem os efeitos da pandemia na economia; 

Considerando que, dentro do Plano Novo Normal Paraíba, em 29/09/2021, foi publicado o 

Decreto Estadual nº 41.647, autorizando, no período compreendido entre 01 a 17 de outubro de 

2021, a realização de eventos sociais e corporativos, com até 50% por cento da capacidade do 

local, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas 

Secretarias Municipais de Saúde (art. 13); 

Considerando que o referido decreto, em seu art. 13, autorizou, no período compreendido entre 

01 de outubro de 2021 a 17 de outubro de 2021, a realização de shows, com ocupação de até 20% 

por cento da capacidade do local, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria 

Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde;  
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Considerando que o art. 13, § 1º, do Decreto Estadual nº 41.647 estabeleceu que, nos eventos 

sociais na modalidade shows a serem realizados no Estado da Paraíba, deverá ser exigido dos 

frequentadores: I – Apresentação, no ato de ingresso nos referidos locais, de testes de antígeno 

negativo para COVID-19 realizados até 72 horas antes dos eventos; II - A demonstração da 

situação vacinal, sendo obrigatório ter recebido, pelo menos uma dose há 14 dias, ou duas doses 

(esquema vacinal completo); 

Considerando que o art. 6º do Decreto em análise prevê que a AGEVISA e os órgãos de 

vigilância sanitária municipais, as forças policiais estaduais, os PROCONS estadual e municipais 

e as guardas municipais ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas 

estabelecidas no Decreto Estadual nº 41.647/2021; 

Considerando que se infere do Decreto Estadual nº 41.647/2021 que a fiscalização de eventos 

sociais, dentre eles shows, por órgãos públicos, no tocante às exigências sanitárias no decreto 

estabelecidas, é condição indispensável para autorização e realização desses eventos; 

Considerando que compete aos municípios o poder discricionário para autorização de eventos, 

desde que observadas às normas urbanísticas, ambientais e sanitárias que regulamentem a 

realização daqueles; 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º - O Município de Borborema/PB, através de sua Prefeita Constitucional, ACATA a 

RECOMENDAÇÃO nº 40/2021 do Ministério Público da Paraíba, representado pela 2ª 

Promotoria de Justiça de Bananeiras/PB. 

 

Art. 2º - A Fiscalização da autoridade sanitária municipal é condição indispensável para 

promoção ou autorização à realização de eventos sociais e shows no território municipal. 

 

§1º - Na ocasião da realização de eventos sociais e corporativos, será permitido a 

ocupação de até 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local com observância a todos os 

protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

§2º - Na ocasião da realização dos eventos sociais na modalidade show: 

 

a) A ocupação será de até 20% por cento da capacidade do local, observando todos os 

protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal 

de Saúde; 

b) A exigência de demonstração da situação vacinal, sendo obrigatório ter recebido pelo 

menos uma dose há 14 dias, ou duas doses (esquema vacinal completo). 

 

Art. 3º - Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário 

epidemiológico, e possíveis omissões poderão ser tratados no âmbito do Comitê Municipal de 

Gestão de Crise do Novo Coronavírus. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO BORBOREMA/PB, 18 de outubro de 2021. 

 

 

 

Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso 

Prefeita Constitucional 
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