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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL N° 156 DE 31 DE JULHO DE 2020.

PUBLICADO
PRORROGA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA

Diario Oficial

—

Em j}^cle_Q?i_de^2a^

PANDEMIA DE COVID-19 CAUSADA PELO CORONAVIRUS

SARS-COV-2,PERMITE A FLEXIBILIZACAO DE SERVI^OS

E ATIVIDADES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Pela Prefeitura

Fefipc Flcii-hciis G. Costa
Aclininistrativo

portaria N® 205/2015

O Prefeito Constitucional do Municipio de Montadas,no use de suas atribui96es que Ihe sac
conferidas pela Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil de 1988, art. 84, VI e Lei
Organica Municipal, art. 63;

CONSIDERANDO as disposi96es dos DECRETOS municipals 136,138, 139, 140, 142,144,
145, 154, 156 e 160/2020, adotando medidas de enfrentamento a pandemia causada da Covid19 tendo o Decreto 138 de 20 de mar90 de 2020, declarado situa9ao emergencial em saude
publica;

CONSIDERANDO as disposi96es do DECRETO ESTADUAL n. 40.217, 40.242,40.257 e o
40.304 de 12 de junho de 2020, que dispSe sobre a ado9ao, no ambito da Administra9ao Publica direta e
indireta, de medidas temporarias e emergenciais de prevenfao de contagio pela COVID-19 {Novo Coronavfrus),

flexibilizando dos servi90S piiblicos e comarcio bem como sobre recomenda^Ses aos municlpios e ao setorprivado
em todo o Estado da Paraiba.

DECRETA

Art, 1° - Pica prorrogado no ambito do Municipio de Montadas - PB os Decretos que tratam de
medidas temporarias e emergenciais de preven9ao de contdgio pelo Novo Coronavfrus
(COVID-19), com as flexibiliza96es dos servi9os publicos e do comercio de acordo com a
classifica9ao das bandeiras ate o dia 31 de agosto de 2020.
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Art. 2° - Pica estabelecido o retomo gradual e experimental das atividades economicas com
base na classifica9ao do municipio em BANDEIRA VERDE depois de avalia95o do Comite
Municipal de GestSo de Crise e de Enfrentamento ao COVID-19 do Estado da Paraiba que

emitiu a RELATORIO DA SITUACAO DOS MUNICfPIOS DA PARAIBA NA 4^
AVALIAQAO com ini'cio de vigencia em 27 de julho de 2020, de um total de 16^ municipio na
bandeira verde.

Art. 3° - O retomo das seguintes atividades no ambito do municipio deverao funcionar entre

^ 8h e as 17h diariamente seguindo as medidas de restri96es especificadas nas bandeiras.

I.

Lojas de varejo e servi90s - devem seguir as medidas gerais de restri96es e jd estabelecidas nos Decretos Municipais anteriores.

II.

Sal6es de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de servi9os pessoais, atendendo

exclusivamente por agendamento previo e sem aglomera9ao de pessoas nas suas dependencias.

III.

As atividades sem contato ao ar livre deverao seguir as regras do uso de mascara e do
distanciamento social e as atividades em espa90s privados (nata9ao, tenis etc.)- com

50% da capacidade e/ou 1 (um)cliente a cada 9 m^ disponivel(academias cultos);
IV. Bares e restaurantes - com taxa de ocupa9ao inferior a 50% e priorizar o atendimento
ao ar livre;

V. Realiza9ao de eventos ao ar livre (festas, comemora96es)somente autoriza9ao expressa
das autoridades sanit^ias.

Paragrafo unico. Nao sofrerao restri9ao no horario de funcionamento:
I.
II.

Farmacias e drogarias;
Supermercados;

III.

Panificadoras e padarias;

IV.

Lojas de conveniencia;

V.

Postos de combustiveis;
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VI.
VII.

VIII.

Servi90s de alimentos por delivery;
Assistencia a saude, inclui'dos os servi9os medicos e hospitalares;

Atividades de seguran9a publica e privada e vigilancia;

IX.

Servi90s funerarios;

X.

As Academias de gindstica com atividades sem contato e atividades de esporte ao ar
livre sem contato em espa90s privados(nata9ao, tenis etc.) poderao flincionar ate as 20h.

Art.4® - Pica autorizado a utiliza9ao, a circula9ao e a permanencia de pessoas nas vias piiblicas,

nas pra9as publicas, espa90s publicos ou comunitdrios de lazer, nas quadras poliesportivas, bem
como o uso das academias ao ar livre instaladas na cidade somente com o uso de mascaras e

respeitando o isolamento social de 1,5 metros de distanciamento.

Art. 5® - Pica suspense qualquer reuniao com aglomera9ao de pessoas, incluindo eventos,

comemora96es e confTatemiza96es de qualquer natureza e magnitude, ao ar livre salvo aqueles
devidamente autorizados pelas autoridades constitui'das, pela vigilancia sanitaria, Secretaria de
Saude do Municipio e pelos orgaos de seguran9a publica.

Art. 6® -O estabelecimento comercial deverd manter Hsta didria dos clientes que frequentaram
0 estabelecimento.

Art.7® Os estabelecimentos autorizados a funcionar por este decreto ficam obrigados a fomecer

mascaras para todos os seus empregados, prestadores de servi9o e colaboradores, sujeitos a
fiscaliza9ao do PROCON Estadual, pelos orgaos de Vigilancia Sanitaria Estadual e municipal
e pela PoHcia Militar do Estado da Parai'ba e o descumprimento sujeitard o estabelecimento a
apIica9ao de multa e poderd implicar no fechamento, em caso de reincidencia.
Art. 8° Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverao adotar as seguintes medidas para
controlar a lota9ao de pessoas:

I.

Definir urn acesso linico para entrada e para saida, de forma a controlar o numero de pes
soas presentes no interior do estabelecimento;
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II.

Organizar o fluxo de entrada e saida de pessoas, quando o estabelecimento possuir um
linico acesso;

III.

Observar a capacidade mdxima de 1 (uma)pessoa a cada 9(nove)

(metros quadrados)

considerando a area total dispomvel para a circula^Sc e o numerc de funcionarios e clientes
presentes no local;

0 distanciamento de 1,5 metros(um metro e meio) entre as pessoas, incluindo cli
entes e funcionarios, inclusive com a organiza9ao de filas do lado de fora do estabeleci
mento, se necessario, para controlar a entrada das pessoas.

^^Realizar a demarca95o do posicionamento das pessoas nas filas (adesivos, pinturas, cartazes etc.), considerando tambdm o distanciamento social.

Art. 9 - Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de interdi9ao total ou parcial das atividades, cassa9ao de alvard de locaIiza9ao e funcionamento previstos na Lei Municipal(Codigo
Tributario do Municipio), definidas nos Decretos anteriores.

Art. 10 - Aplicar-se-a, em casos de lacuna neste instrumento normative, as regras estabelecidas
na Lei Federal n° 13.979, de 2020.

Art. 11 - As medidas previstas neste Decreto poderao ser reavaliadas a qualquer momento, de
acordo com a situa9ao epidemiologica do municipio.

Art.12- A manuten9ao do funcionamento de todas as atividades economicas estd condicionada
k situa9ao de controle epidemiologico,conforme as indica96es do Ministerio da Saude, podendo
retomar ao modelo de distanciamento social ampliado em qualquer momento em virtude do

niimero de casos e ocupa9ao do sistema de saude, que continuard sendo monitorado.

Art. 13° - As duvidas ou consultas acerca das veda96es e permissSes estabelecidas no presente

decreto poderao ser dirimidas atrav^s de consulta formulada a Procuradoria Geral do Munici
pio, atravds do e-mail iuridico@montadas.pb.gov.br.
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Art. 14° - Este Decreto entrara em vigor nesta data. Revogam-se as disposi96es em contrario.

Montadas - PB,31 de julho de 2020.

PUBLICADO
Diario Oficial N°_^26S£L_
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Felipe Matfiats G. Costa
Agenie Adininistrativo
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