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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
GABINETE DO PREFEiTO

DECRETO MUNICIPAL N" 140, DE 06 DE ABRIL DE 2020,

DECLARA

ESTADO

DE

CALAMIDADE

PUBLICA

NO

MUNICIPIO DE MONTADAS E ALTERA O DECRETO 138 DE

20 DE MARCO DE 2020, QUE DECLARA SITUACAO
EMERGENCIAL EM SAUDE PUBLICA E DISPOE SOBRE
MEDIDAS

DE

ENFRENTAMENTO

DA

PANDEMIA

PROVOCADA PELO SARS-COV-2(NOVO CORONAVIRUS)E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Constituciona!do Municipio de Montadas,no use de snas

atiibui96es que Ihe sac conferidas pela Constitui^ao da Republica Federativa do Brasil de 19SS,
art. 84, V[ e Lei Organica Municipal, art. 63;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 196, da CR/SS, a sande e
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante poHticas sociais e economicas que visern
a redupao do risco de doen^a e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as agoes e
sei-vigos para sua promo^ao, protegao e recupera9ao;
CONSIDERANDO que, no dia 13 de mar90 de 2020, a Organiza9ao
Mundial da Saude(QMS), declarou estado de pandemia em decorrencia da Infec9ao Huinana
(COVlD-19) pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2).
CONSIDERANDO que, no dia 13 de fevereiro de 2020, o iViinisterio

da Saude, nos termos dos incisos f e II do paragrafo linico do art. 87 da CR/88, publiccu a
Fortaria n° 188/GM/MS, de A de fevereiro de 2020, declarando Emorgencia em Saude Fublica

de importancia Nacional(ESPIN)em decoiTencia da lnfeC9ao Humana(C0VID-i9)polo Sa:sCov-2 (novo coronavirus), conforme os terinos do Decreto Federal 7.716 de 17 de novembro
de20]l.

CONSIDERANDO a edi9ao da Lei Federal n." 13.979 de 06 de
fevereiro de 2020 de carater nacional e temporario, reconhecendo o surto do Sars-Cov-2 no
territorio nacional, dispondo sobre medidas de enfrentamento e emergencia de saude pubiica
de importancia internacional decon-enle do coronavirus responsavel pelo sj«to de^20^l9.
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prescrevendo condutas a serem adotadas no ambito municipal pelos entes publicos e de sujei^ao
aos particulares, inclusive, sob pena de responsabiliza9ao;
CONSIDERANDO o teor da Portaria n ° 356/GM/MS de 11 de mar90
de 2020 regulamentando a Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e disposi9oes
seguintes;
CONSIDERANDO o teor da Normativa 01 do Comite de Gestao de

Crise COVID-19 da Secretaria de Saude do Estado da Paraiba e Decreto Estadual n.® 40.128 de

17 de mar90 de 2020 publicado no Diario Oficial em 19 de mar90 do corrente ano,

reconhecendo a situa9ao emergencial do Estado, adotando tambem medidas de enfi-entamento
a COVID-19 e sugerindo recomenda96es aos municipios e disposi9oes seguintes;
CONSIDERANDO as informa96es disponibilizadas nas reunioes
tecnicas realizadas Ministerio da Saude;

CONSIDERANDO o teor da Nota Tecnica Conjunta n" 002/2020 da
Secretaria de Estado da Saude da Paraiba, da Secretaria Municipal de Saude Joao Pessoa, do
Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraiba e do Ministerio Publico do Estado da
Paraiba e disposi96es seguintes;
CONSIDERANDO

a

Recomenda9ao

05/2020 expedida

pelo

Ministerio Publico aos municipios da Comarca de Esperan9a - PB e recomenda96es
supervenientes;

CONSIDERANDO que diversos cidadaos da na9ao brasileira ja
desenvolveram o quadro sintomatico da patologia ocasionada pelo novo coronavirus - COVID19 e o numero indefmido de pessoas que mantiveram contato com estes pacientes e que existe
um tempo necessario para que exames laboratoriais definam o diagnostico;
CONSIDERANDO que nos dados oficiais do Ministerio da Saude da
data do Decreto 138 (20 de mar9o) ate o dia anterior a confec9ao deste Decreto (05 de abril),
subiram de 970 casos confirmados de COVID-19 no Pais para 10.278 (em apenas 15 dias),
tendo aumentado a quantidade de obitos de 11 para 432(4,2% de mortalidade);
CONSIDERANDO que foi confirmado no dia 18 de mar90 de 2020 o
primeiro caso de COVID-19 no Estado da Paraiba, tendo atualmente 34 casos confirmados
incluindo 01 obito;
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CONSIDERANDO que este Municipio faz parte da mesorregiao do

agreste paraibano, tendo a cidade de Campina Grande - PB como polo central (27,5 km),
computando-se nesta, ao menos 02 casos confirmados de COVID-19;
CONSIDERANDO que na Paraiba o primeiro caso levou 16 dias para
ser confinnado, tempo suficiente para dissemina9ao do novo coronavirus (Sars-Cov-2), e que
confomie criterio do Ministerio da Saude, estao sendo examinados apenas os casos graves que
chegam ao Sistema Unico de Saude- SUS;
CONSIDERANDO que a Portaria 454 de 20 de margo de 2020 do
Ministerio da Saude, RECONHECEU QUE TODO TERRITORIO NACIONAL se

encontra 3'^ fase epidemiologica, conhecida como TRANSMISSAO COMUNITARIA,
^""ocasionada qiiando o m'lmero de casos aumenta exponencialmente e perdemos a capacidade
de identificar a fonte ou pessoa transmissora", segundo informe da SOCIEDADE
BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA SOBRE O NOVO CORONAVIRUS filiada a

ASSOCIAQAO MEDICA BRASILEIRA(AMB);

CONSIDERANDO que a aglomeragao de pessoas e uma das

principals causas de prolifera9ao do virus Sars-Cov-2, que e de facil contagio (capacidade de
2,7), cujo periodo de incuba9ao pode variar de 05 a 14 dias, sendo mais facilmente transmitido
nos primeiros dias de contagio(3 a 5 dias do inicio dos sintomas)segundo dados da SBI/AMB;
CONSIDERANDO a precaria realidade do sistema de saude nacional

para o tratamento de pessoas ja infectadas e, que a preven9ao e a melhor forma de combate a
pandemia, tendo estudos cientificos e experiencia intemacional em paises com situa9ao mais
avan9ada da epidemia, demostrando a eficacia das medidas de afastamento social precoce para

restringir a dissemina9ao do coronavirus(Sars-Cov-2)e a necessidade de se reduzir a circula9ao
de pessoas e evitar aglomera96es no ambito local;
CONSIDERANDO a recente decisao do ministro Marco Aurelio

Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Medida Cautelar na A9ao Direta de
Inconstitucionalidade 6.341, do Distrito Federal, que reconheceu no dia 24 de mar9o que
Estados, Distrito Federal e Municipios tambem podem criar regras de isolamento, quarentena
e restri9ao de transporte e transito em rodovias, portos e aeroportos, ou seja, a competencia para
tratar de normas de coopera9ao em saude publica e comum entre a Uniao, os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios;
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CONSIDERANDO as disposigoes dos DECRETOS municipais 136,
138 e 139 de margo de 2020, adotando medidas de enfrentamento a pandemia causada pelo
Sras-Cov-2, tendo o decreto 138 de 20 de mar^o de 2020 declarado situa9ao emergencial em
saude publica;
CONSIDERANDO a reuniao entre chefes do Executive de diversos

municipios da mesorregiao do agreste paraibano (Montadas, Lagoa Seca, Matinhas, Esperanga,
Sao Sebastiao de lagoa de Ro9a, Pocinhos, Areial, Alagoa Nova, Puxinana) com a inten9ao de
hamionizar as regras de enfrentamento ao novo Coronavlrus (Sars-Cov-2) entre municipios

circLinvizinhos, cujas medidas podem alterar os decretos anteriores, garantindo maior seguran9a
juridica aos municipes desta regiao, cuja Ata fara parte integrante do Anexo I deste Decreto;
CONSIDERANDO ainda que em 20 de mar90 de 2020 foi publicado
no Diario Oficial da Uniao DECRETO DO SENADO FEDERAL reconliecendo estado de

CALAMIDADE PUBLICA em todo territorio naeional, para fins do art. 65 da LRF;
CONSIDERANDO que em 21 de mar9o de 2020 o ESTADO DA
PARAIBA publicou o DECRETO 40.134 de 20 de mar90 de 2020 declarando ESTADO DE
CALAMIDADE PUBLICA em todo territorio estadual, para fins do art. 65 da LRF, com
mensagem enviada a Assembleia Legislativa, para os devidos flns legais;
CONSIDERANDO, que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA PARAIBA - ALPB, reconheceu, em 23 de mar90 do corrente ano, por
unanimidade, o ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA no territorio estadual, aplicandose tambem aos entes municipais, conforme dispoe o art. 65 da LRF;
CONSIDERANDO ainda a recente decisao do ministro Alexandre de

Moraes, do Supremo Tribunal Federal(STF), em sede de Medida Cautelar na A9ao Direta de
Inconstitucionalidade 6.357, do Distrito Federal, que no dia 29 de mar90 afastou a exigencia de
demonstra9ao de adequa9ao or9amentaria em rela9ao a cria9ao e a expansao de programas
publicos destinados ao enfrentamento da Covid-19, excepcionando, portanto, dispositivos da
Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) para todos os Entes federados

que tenliam declarado calamidade publica.
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DEC RET A:
DA DECLARACAO DE CALAMIDADE PUBLICA
Art. r Pica declarado ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA no MUNICIPIO DE

MONTADAS para fins de aplica9ao do art. 65 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de
2000 (LRF), em razao da grave crise de saude publica decorrente da pandemia do novo
Coronavirus (Sars-Cov-02), cujos efeitos se estenderao ate o termino dos efeitos do Decreto
Estaduatn." 40.134/2020.

DA PRORROGA^AO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO SARS-COV-02

Art. 2® Ficam prorrogadas as medidas de enfrentamento ao novo coronavirus (Sars-Cov-2)
adotadas pelo DECRETO 138 de 20 de mar90 de 2020, incluindo todo os servigos suspenses,
ate 30 de abril de 2020, e as demais disposi96es ate o termino da situa9ao emergencial
declarada;
DA UNIFORMIZACAO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO SARS-COV-2
PELOS MUNICIPIOS DA MESORREGIAO DO AGRESTE PARAIBANO

Art. V Para fms de hannoniza9ao de norma entre municipios da mesma mesorregiao do agreste
paraibano, fica DECRETADA as medidas deliberadas pelos chefes do Executive em Ata de
reuniao, com for9a para alterar medidas de enfrentamento ao Sars-Cov-2 anteriormente
decretadas, conforme Anexo I deste decreto, sendo adaptadas as seguintes medidas no ambito
desta circunscri9ao:
I - Fica garantido o pagamento dos salarios de todos os servidores contratados, prestadores de
servi90s e de excepcional interesse publico que estejam com as suas atividades suspensas em
virtude de detennina9ao do Poder Publico para que mantenham sua subsistencia durante a
situa9ao anomala, sem prejuizo de delibera9ao a respeito de posterior compensa9ao apos o
retomo as atividades;
II- Considerando a realidade do municipio e que boa parte dos produtos organicos consumidos
pelos munfcipes sao vendidos na feira livre, revoga-se expressamente o incise II do art. 8° do
Decreto 138 de 20 de mar90 de 2020, para permitir a negocia9ao na feira livre do Municipio de
Montadas - PB, de produtos hortifrutis e frigorificos, desde que respeitadas todas as
recomenda96es de enfreamento ao novo Coronavirus constante no decreto anterior(DECRETO
138/2020) e:
a) OS proprietaries de bancas da feira devem higienizar constantemente (recomenda-se a
cada uma bora)o ambiente e suas mercadorias,com hipoclorito de sodio(agua sanitaria)
ou Alcool 70% (liquido ou em gel) ou outre produto recomendado pelas autoridades
sanitarias, com eficiencia comprovada;
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b) organizar as bancas para fins de evitar aglomeragoes, reduzindo o atendimento a 30%
de sua capacidade, incluindo, organiza9ao de filas cuja distancia entre urn consumidor
e outro deve respeitar o minimo de 2 metros e, sempre que possivel, utilizar de
equipamentos de protegao recomendados,
c) devem os feirantes orientar os consumidores quanto as medidas adotadas neste Decreto
e nonuas correlatas, evitando ao maximo a aglomeragao de pessoas.

III - Pica suspensa as festas juninas que ocorreria no mes de junho deste exerdcio financeiro,
conhedda como SAO JOAO DO POVO;

IV - Quanto aos demais estabelecimentos comerdais, deverao manter as portas fechadas,

pennitindo servigo deliveiy e drive thru, abrindo apenas os serviQOS essenciais, conforme
Decreto 138 de 20 de mar90 de 2020;

Paragrafo unico: As atividades do inciso II funcionarao sem prejuizo de sobrestamento pelo
Poder Publico local, a qualquer momento, especialmente aos que nao cumprirem as nonnas de
fonna adequada, objetivando evitar a dissemina9ao do Sars-Cov-2, incluindo a requisi9ao de
for9a policial para tanto.
DAS DISPOSigOES FINAIS

Art. 4" As medidas previstas neste Decreto poderao ser reavaliadas a qualquer momento, de
acordo com a situa9ao epidemiologica do munidpio.
Art. 5" O Poder Executivo solicitara, por meio de mensagem oficial enviada a Assembleia
Legislativa do Estado da Paraiba, o reconhecimento do estado de calamidade publica, para os
fins do art. 65 da Lei Complementar n ® 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica9ao, revogando disposi96es em
contrmio.

PUBLICADO

Montadas,06 de abril de 2020.
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Pela Pre^eitura
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