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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

ESTADO DA PARAÍBAp 

GABINETE DO PREFEITO 
 

DECRETO Nº 069, de 10 de março de 2021. 

  

 
Reitera decreto de situação de emergência e estabelece 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus (COVID-19) no Município de Gurjão-PB, e dá 
outras providências.  

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURJÃO, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 73, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e 
 

 CONSIDERANDO os avanços da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e os recentes protocolos 

emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e 

pelo Comitê Gestor da Secretaria Municipal da Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção da propagação 

do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. 40.304/2020 que a ponta as responsabilidades das gestões 

municipais na adoção de medidas para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), e institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia; 

CONSIDERANDO a responsabilidade do Poder Público Municipal em resguardar a saúde de toda a 

população que acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados no Município;  

CONSIDERANDO o compromisso da Municipalidade em evitar e não contribuir com qualquer forma para 

propagação da infecção e transmissão local da doença; 

CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Decreto Municipal, com adequações que dialoguem com 

a situação epidemiológica atual do Município, e  

CONSIDERANDO que a nova análise técnica o Município de Gurjão está inserido na bandeira laranja, 

instituída pelo Plano Novo Normal, do Governo da Paraíba, e 

CONSIDERANDO frequentes alterações no modelo de Distanciamento Controlado estabelecido pelo 

Governo do Estado da Paraíba, que impõe adequações às normas municipais:  
 
 

DECRETA: 

Art. 1º- Reitera o Decreto de situação de emergência e estabelece as normas complementares ao 

Sistema de Distanciamento Controlado, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
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internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), regulamentado no Decreto nº 066 de 10 de 

fevereiro de 2021, ou outro que vier a substituí-lo, no Município de Gurjão-PB.  

 

Art. 2º - São medidas sanitárias, de adoção obrigatória por todos, para fins de prevenção e de 

enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), dentre outras:  

I - a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a realização de 

quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou álcool em gel setenta por cento, bem 

como da higienização, com produtos adequados, dos instrumentos domésticos e de trabalho;  

II - a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço descartável ao 

tossir ou espirrar, e 

III - o uso obrigatório de máscaras, desde a saída até o retorno às suas residências. 

 § 1º Os parques e praças que permanecerem abertos no Município, só poderão ser utilizados 

especificamente para a prática de corridas e caminhadas, ficando vedada a aglomeração de pessoas, bem como 

a utilização das academias ao ar livre e dos parques infantis.  

§ 2º Fica recomendado que as pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos ou pertencentes ao 

grupo de risco, trabalhem, preferencialmente, em regime excepcional de teletrabalho. 

  § 3º Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos municipais, ficando os 

infratores sujeitos à aplicação de multa pecuniária prevista na legislação municipal.  

Art. 3 º – Fica determinado em caráter extraordinário, no período compreendido entre 10 à 31 de março 

de 2021, toque de recolher durante o período compreendido das 22:00 horas as 05:00 horas do dia seguinte, 

em todo território do município, só autorizando o deslocamento durante o horário citado para os profissionais 

exercentes de atividades essenciais e devidamente justificadas. 

Art. 4º – Fica mantido expediente interno nas unidades administrativas cujos atendimentos deverão ser 

realizados, preferencialmente, por meio eletrônico, ou telefone, quando couber, podendo, excepcionalmente, se 

realizar através de agendamento individual, mediante prévia análise da necessidade pela equipe de servidores 

competente ou de casos urgentes de pronta resposta, excetuando-se da suspensão os serviços abaixo: 

I – Unidade Mista de Saúde; 

II- Unidades Básicas de Saúde na Zona Rural e Urbana; 
III- NASF; 
IV – Vigilância Municipal em Saúde; 
V – Secretaria Municipal de Saúde; 
VI – Serviços de Limpeza Pública; 
V- CEO – Centro de Especialidades Odontológicas. 

Art. 5 º - Fica proibida a realização de shows, festas e similares, com ou sem comercialização de 

ingressos, em ambientes públicos ou privados, inclusive a realização de eventos corporativos, institucionais e 

sociais, tais como casamentos, formaturas e eventos sociais similares, independentemente do número de 

participantes. 
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Art. 6º – Permanecem autorizados os funcionamentos de barbearias e de salões de beleza, com controle 

de atendimento, na forma de agendamento de horários para cada cliente, seguindo os protocolos de saúde e 

vigilância sanitária, não podendo exceder em nenhum momento, mais do que 30% (trinta por cento) da 

capacidade de lotação de cada estabelecimento, de segundas às sextas-feiras, nos termos da caput. 

Art. 7º - Permanecem não autorizados os treinamentos das modalidades esportivas coletivas de equipes 

federadas em centros esportivos, clubes sociais, associações esportivas, academias e espaços públicos, assim 

como áreas de lazer (piscinas). 

§ 1°- As Academias de Ginástica poderão funcionar com 30% de sua capacidade, até as 21:00 horas em 

conformidade com Protocolos instituídos pelo Governo do Estado da Paraíba, de segundas às sextas-feiras, nos 

termos da caput. 

§ 2°- Continua não autorizado, enquanto perdurar a classificação do Município, pelo Estado, como 

“Bandeira Laranja”, o funcionamento de templos e igrejas pertencentes a instituições religiosas, com a presença 

de fiéis. Quando a avaliação evoluir para “Bandeira Amarela” fica autorizado o retorno do público, com 

capacidade reduzida a 30% do total. 

§ 3º - Permanecem autorizados Supermercados, Mercados, Mercadinhos, Farmácia, Padarias e todos os 

estabelecimentos tidos como essenciais; poderão funcionar das 9:00hrs às 17:00, com 30% de sua capacidade e 

obedecendo os protocolos de saúde e vigilância sanitária. 

 § 4°- As lojas dos segmentos não essenciais como ferragens, lojas de confecções, calçados, móveis e 
eletrodomésticos, óticas, lojas de revendas de veículos, e utilidades em geral, continuam a funcionar, de 
segundas às sextas-feiras, nos termos do caput. 

§ 5°- O Funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes poderão ficar entre 06:00hrs e 16:00hrs com 

30% de sua capacidade e seu funcionamento após esse horário será apenas delivery até as 21:30 durante a 

semana e finais de semana se restringirá a modalidade delivery ou retirada nos balcões; 

Art. 8º - Os Secretários Municipais continuam autorizados a adotar medidas necessárias junto às suas 

respectivas equipes de modo a garantir os serviços públicos, resguardando os servidores, contribuintes e público 

em geral, e havendo necessidade, poderão adotar medidas extraordinárias, com a finalidade de viabilizar o 

atendimento à população; 
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Art. 9º Todos os estabelecimentos mencionados no presente Decreto e que estejam autorizados a 

funcionar, deverão continuar adotando todas as medidas de segurança quanto ao contágio pela COVID–19, com 

obrigatoriedade de fornecimento de máscaras para todos os empregados e colaboradores, bem como 

obrigatoriedade de uso das mesmas por parte dos clientes, higienização frequente dos ambientes dos 

estabelecimentos, distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas presentes no local, 

disponibilização de álcool gel a 70%, toalhas de papel descartáveis, na forma como determinado pelo governo do 

Estado da Paraíba. 

Art. 10º – Cabe e compete à Vigilância Sanitária, por determinação legal, com o auxílio do Setor de 

Tributos e Rendas do Município e demais Secretarias Municipais, fiscalizar o cumprimento das medidas impostas 

neste Decreto e caso haja desobediência do seu cumprimento por parte dos estabelecimentos, serão os mesmos 

penalizados com a SUSPENSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, e em 

havendo novo descumprimento será CASSADO o ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, além de que ficará sujeito o 

infrator ao pagamento de multa diária no valor correspondente a R$ 673,40 ( Seiscentos e Setenta e três 

Reais), correspondentes a 20 (duzentas) Unidades Fiscais do Município – UFIR\Municipal – Unidade 

Fiscal, e os recursos arrecadados fruto das multas, serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde, para 

utilização no enfrentamento da Pandemia em decorrência da COVID-19. 

Parágrafo único. Em caso de persistência da infração, a multa será cobrada em dobro, e havendo uma 

terceira incidência da infração, será aplicada a pena de suspensão e/ou da atividade. 

Art. 11 – As pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de contágio pelo novo coronavírus 

(COVID-19) deverão obrigatoriamente permanecer em confinamento domiciliar, em unidade hospitalar ou em 

lugar definido por autoridade de saúde. 

Parágrafo Único – A desobediência das medidas relacionadas no Artigo 1º deste Decreto importará na 

adoção do poder de polícia do qual é detentor a Administração Pública Municipal, ensejando ao infrator 

responsabilização criminal, na forma como estabelecido nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro e em 

outras normas legais atinentes à espécie, e se necessário, será solicitado auxílio e atuação da Policia Militar e 

representação ao Ministério Público Estadual. 
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Art. 12 – Quanto ao serviço de bares, restaurantes, lanchonetes, e demais serviços similares: 

I – Torna-se obrigatório a oferta de álcool etílico/álcool em gel, sendo borrifada na mão do cliente por um 

colaborador local; 

II – Torna-se obrigatório o uso de máscara de proteção; 

III – Distanciamento entre mesas, respeitando uma distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre 

elas; 

IV – Utilização de luva plástica por clientes e colaboradores, para manuseio dos utensílios presentes em 

self-service; 

V -Fica proibida a utilização de som nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares, 

inclusive a utilização de equipamentos de som tipo “paredão”, com o intuito de evitar aglomerações. 

 

Art. 13 – Ao comércio Municipal: 

I – Torna-se obrigatório a oferta de álcool etílico/álcool em gel, sendo borrifada na mão do cliente por um 

colaborador local; 

II – É de responsabilidade do proprietário do comércio realizar o processo de desinfecção do espaço 

físico, caso haja confirmação da COVID-19 em mais de dois colaboradores. 

Parágrafo Único – Desinfecção: é o processo de eliminação de microrganismos na forma vegetativa, 

presentes nos artigos e objetos inanimados mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos. Este 

procedimento será orientado pela equipe de Vigilância em Saúde, mediante divulgação de protocolo de 

desinfecção de área possivelmente contaminada. 

Art. 14 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, 

Secretaria Municipal de Administração, Controladoria Geral do Município e Procuradoria Municipal 

Art. 15 – As medidas impostas pelo presente Decreto vigorarão até o dia 31 de Março de 2021, podendo 

ser prorrogadas por iguais períodos, acaso tornem-se necessárias. 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
  

PREFEITURA  DO MUNICÍPIO DE GURJÃO,  Aos 10 dias do mês  de Março de 2021 -  59 anos  da 
Emancipação Político-Administrativa do Município 
 
 
 

JOSÉ ELIAS BORGES BATISTA 
Prefeito Municipal 

 


