ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL

142 DE 04 DE MAIO DE 2020.

PRORROGA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DE COVID-19 CAUSADA PELO CORONAVIRUS
SARS-COV-2 E RATIFICA O DECRETO ESTADUAL N. 40.217
DE 02 DE MAIO DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Constitucional do Municipio de Montadas,no use de suas

atribui96es que Ihe sao conferidas pela Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988,
art. 84, VI e Lei Organica Municipal, art. 63;
CONSIDERANDO as disposi^oes dos DECRETOS municipals 136,
138,139 e 140 de 07 de abril de2020, adotando medidas de enfrentamento a pandemia causada

pelo Sras-Cov-2, tendo o Decreto 138 de 20 de margo de 2020 declarado situa9ao emergencial
em saude publica;
CONSIDERANDO as disposi96es do DECRETO ESTADUAL n.
40.217 de 02 de maio de 2020, que dispoe sobre a adopao, no ambito da Administrapao Publica direta e
indireta, de medidas temporarias e emergenciais de prevenpao de contagio pela COVID-19(Novo Coronavirus),
bem como sobre recomendapoes aos municipios e ao setor privado em todo o Estado da Paraiba.

DECRETA

DA PRORROGA^AO DOS DECRETOS MUNICIPAIS

Art. V - Pica prorrogado ate o dia 18 de maio de 2020 os Decretos

Municipals 136/2020, 138/2020, 139/2020 e o 140/2020, mantendo todas as restri96es
estabelecidas e ratifica o Decreto Estadual 40.217 de 02 de maio de 2020.

Art. 2° - Pica detenninada a obrigatoriedade da utiliza9ao de mascaras

de protepao facial, em todos os espapos publicos, em transporte publico coletivo e
estabelecimentos comerciais, em todo o territorio municipal, ainda que produzida de forma
artesanal ou caseira.
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Paragrafo unico. A obrigatoriedade do use de mascara, de que trata
este artigo, perdurara enquanto vigorar o estado de emergencia declarado nos Decretos
Municipals.
Art. 3® - Pica determinado que os estabelecimentos publicos e privados

que estejam em fiincionamento em todo o municipio nao pennitam o acesso e a pennanencia
no interior das suas dependencias de pessoas que nao estejam usando mascaras de protegao
facial, que poderao ser de fabricagao artesanal ou caseira.
Art. 4® - Pica determinada a prorroga^ao da suspensao das aulas
presenciais nas escolas da rede publica e privada em todo o municipio ate o dia 18 de maio de
2020.

Art. 5® - Picam mantidas e ratificadas todas as deliberagoes
anteriormente adotadas relativas ao combate da pandemia do novo coronavirus.
Art. 6® - Novas medidas poderao ser adotadas, a qualquer momento,

em fLm9ao do cenario epidemiologico do Covid-i9.
Art. 7® - As duvidas ou consultas acerca das vedagoes e permissoes
estabelecidas no presente decreto poderao ser dirimidas atraves de consulta formulada a
Procuradoria Geral do Municipio, atraves do e-mail iuridico@montadas.pb.gov.br.
Art. 8® - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica9ao,
revogando disposi96es em contrario.

Montadas - PB,04 de maio de 2020.
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