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Decreto n。. 919, de 25 de maio dc 2021. 

Disp6e sobre a ado戸o de novas medidas 
tempor自rias e emergenciais de preven戸o de 
contAgio pelo Novo Coronavrus (COVID-19) no 
まmbito do municipio de Aparecida/PB, e d自  outras 
providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE APARECIDA, ESTADO DA PARAiBA, no uso de 
suas atribui96es previstas na Lei Orgnica do Municpio. 

CONSIDERANDO o Estado de Emergncia em Sade P丘blica de Importncia Nacional 
(ESPIN), decretado pelo Ministrio da Sade por meio da Portaria no 188, de 03 de janeiro 
de 2020, em virtude da dissemina 含o global da Infec9乞o Humana pelo Coronavrus 
(COVID-19), nos termos do Decreto federal n。  7.616, de 17 de novembro de 2011; 

CONSIDERANDO a declara 含o da condi9ao de transmiss含o pandemica sustentada da 
血fec9倉o humana pelo Corona vrus, anunciada pela Organiza 五o Mundial de Sade em 11 
de maro de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 40.122, de 13 de maro de 2020, que decretou 
Situa o de Emergncia no Estado da Paraba ante ao contexto de decreta 員o de 
Emergncia em Sade P丘blica de Interesse Nacional pelo Ministrio da Sade e a 
declara 加  da condiao de pandemia de infec9含o humana pelo Coronavrus definida peh 
Organiza o Mundial de Sa6de; 

CONSIDERANDO que a partir de 15 de janeiro de 2021 o Estado da Paraba voltou a 
apresentar mais que 1.000 casos novos divulgados ao dia, al6m de mais de 70% dos 6 bitos 
divulgados ocorridos nas ltimas 24 horas; 

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em 
ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos 
尋omerados; 

CONSIDERANDO o agravamento do cenrio epidemiol6gico apresentado nas 丘  ltimas 
semanas e a necessidade de ado9o de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter 
a expans含o do nmero de casos em diversos municpios paraibanos; 

CONSIDERANDO que os 6 ltimos dados divulgados na 25a avalia9乞o do Plano Novo 
Normal, demonstram que a Paraba est em um cenrio de deteriora 含o rpida das 
condi6es epidemiolgicas, o que mais uma vez sobrecarrega o sistema de sa丘de paraibano, 
que mesmo diante da elevada disponibilidade de leitos disponiveis em seu plano de 
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contingncia, com mais de mil duzentos e trinta leitos ativos, termina pressionado por 
elevado n6mero de intema6es em um s6 dia, em fun9o do s'bito e expressivo aumento 
da transmissibilidade do novo coronavfrus na Paraba; 

CONSIDERANDO, o recente Decreto n。  41.269 do Governo do Estado da Paraba 
publicado na data de 19 de maio de 2021 no Dirio Oficial; 

DECRETA: 

Art. 1 No perodo compreendido entre 25 de maio de 2021 a 01 de 
junho de 2021 no municpio, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo 
Decreto Estadual 40.304/2020. os supermercados, mercados, mercantil, frutarias e 
frigorficos, farmcias e com6rcio em geral e similares podero funcionar apenas durante a 
semana, com atendimento nas suas depend己ncias das 06:00 horas at6 21:00 horas, com 
ocupaao de 30% da capacidade do local, ficando vedada, depois desse horrio, a 
comercializa9ao de qualquer produto para consumo no prprio estabelecimento, sendo 
vedado o funcionamento nos fmais de semana. 

§ 1 Ficam proibidos de funcionar durante esse perodo, na semana e 
finais de semana, os bares, casas de jogos e prostitui 五o, academias, clubes e 五  reas de lazer, 
sedes de torcidas organizadas, sedes de associa6es e sindicatos e estabelecimentos 
sir'ilIres. 

§ 2 As lanchonetes, restaurantes, espetinhos e convenincias durante 
todo o perodo citado no caput do art. 10 somente podero funcionar atravs de delivery 
ou para retirada pelos prprios clientes (takeaway) at s 21h. 

3。  Fica estabelecido toque de recolher das 2lh ata s 05h durante 
a semana, bem como decretado lockdown nos finais de semana, ficando os 
infratores sujeitos a aplica戸o de multa no valor de at' R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 
interdi9ao do estabelecimento comercial. 

Art. 2。  No periodo compreendido entre 25 de maio de 2021 a 01 de 
junho de 2021 os estabelecimentos do setor de servi9os e o com6rcio podero funcionar 
sem aglomeraao de pessoas nas suas dependncias e observando todas as normas de 
distanciamento social e os protocolos especificos do setor, sendo obrigatrio o uso de 
mscaras e lcool gel tanto por parte da popula 言o quanto dos funcionrios dos 
estabelecimentos comerciais, sendo proibido o funcionamento nos finais de semana. 

§ 1- Dentro do limite de horrio determinado no "caput" os 
estabelecimentos comerciais podero funcionar em horrio estendido at s 21h para 
atender a popula9谷o e dissipar as aglomera6es. 

§ 2 Os centros comerciais e bancas de vendas de produtos podero 
funcionar durante a semana das 06:00 horas at 21:00 horas, sendo proibido o 
funcionamento dos mesmos nos finais de semana. 
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§ 30_ Fica determinada a amplia 貢o das reas destinadas as feiras livres, 
possibilitando o maior distanciamento entre as bancas e amplia 五o dos corredores de 
circula o de pessoas, antecipando a feira livre para as sextas-feiras enquanto perdurar o 
decreto. 

Art. 30 No perodo compreendido entre 25 de maio de 2021 a 01 de 
junho de 2021 a constru 貢o civil somente poder funcionar das 06:00 horas at 17:00 
horas, sem aglomeraao de pessoas nas suas dependencias e observando todas as normas 
de distanciamento social e os protocolos especificos do setor. 

Art. 4'- Podero funcionar tamb6m, no perodo compreendido entre 25 
de maio de 2021 a 01 de junho de 2021, durante a semana apenas, observando todos os 
protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Sade e pelas Secretarias Municipais de 
Sade, as seguintes atividades: 

I - sales de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de servi9os 
pessoais, atendendo exciusivamente por agendamento prvio e sem aglomeraao de 
pessoas nas suas dependencias, observando todas as normas de distanciamento social e o 
horrio estabelecido no art. 2; 

IIー血dstria. 

Par自grafo " nico: Ficam proibidos de funcionar os seguintes 
estabelecimentos: 

I- Casas de Shows e boates; 

H・  festas privadas, vaquejadas, boi6es, bingos, aniversrios, festas de 
casamento e demais atos de manifesta9豆o p6blica e congneres; 

Art. 5 No perodo compreendido entre 25 de maio de 2021 a 01 de 
junho de 2021 no municpio fica estabelecido que a realiza o de missas, cultos e quaisquer 
cerim6nias religiosas presenciais podero ocorrer, com ocupa 含o de 30% da capacidade do 
local. 

Par'grafo' nico- A limita 言o contida no "capue' n言o impede o 
funcionamento das igrejas e templos para as a6es de assistncia social e espiritual, desde 
que realizadas sem aglomera 斎o de pessoas e observadas todas as normas sanitrias 
Vl即ntes. 

Art・『  A vi寧会ncia sanitria municip証  ficar respons云vel pela 
fiscalizaao do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o descumprimento 
sujeitar o estabelecimento え  aplica 乞o de multa e poder implicar no fechamento em caso 
de reincidncia, com apoio da polcia militar. 

Pargrafo' nico - Os recursos oriundos das multas aplicadas em razo 
do disposto no caput sero destinados s medidas de combate ao novo coronavirus 
(COVID-1 9). 
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Art.7 Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste 
Decreto, devero zelar pela obedincia a todas as medidas sanitrias estabelecidas para o 
funcionamento seguro da respectiva atividade. 

5 1 Constatada qualquer infra まo ao disposto no "caput", deste artigo, 
ser o estabelecimento notificado e multado e poder ser interditado por at 07 (sete) dias 
em caso de reincidencia. 

5 2 Em caso de nova reincidncia, ser ampliado para 14 (catorze) dias 
o prazo de interdi9言o do estabelecimento, sem prejuzo da aplica o de multa, na forma 
deste artigo. 

§3。  0 descumprimento s normas sanitrias de prote9ao contra a 
COVID-19 ensejar a aplicaao de multa no valor de at R$ 10.000,00 (dez mii reais). 

5 40 Todos os 6 rg倉os respons云veis pela fiscaliza o, enumerados no art. 
5, podero aplicar as penalidades tratadas nesse artigo. 

§ 5 0 disposto neste artigo n含o afasta a responsabiliza9o civil e a 
criminal, nos termos do art. 268, do C6digo Penal, que prev como crime contra a sa6de 
p6blica o ato de infringir determina o do Poder P丘blico destinada a impedir a introdu o 
ou propaga9含o de doen9a contagiosa. 

Art. 8 Fica mantida a suspensao do retomo das aulas presenciais nas 
escolas da rede p'blica, em todo territ6rio municipal, at ulterior delibera 含o, devendo 
manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 41.010, 
de fevereiro de 2021. 

§ 1: No periodo compreendido entre 25 de maio de 2021 a 01 de junho 
de 2021 as escolas e institui6es privadas dos ensinos superior e m6dio funcionaro 
exciusivamente atravs do sistema remoto. 

5 2 As aulas priticas para os alunos concluintes dos cursos superiores 
podero ser realizadas presencia]mente, observando todas as normas de distanciamento 
social, o uso de mscaras e a higieniza o das mos. 

§ 3。  No perodo compreendido entre 25 de maio de 2021 a 01 de junho 
de 2021 as escolas e institui96es privadas dos ensinos infantil e fundamental somente 
podero funcionar atravs do sistema remoto, nos termos do decreto 41.010, de 07 de 
fevereiro de 2021. 

§ 4As escolas e institui6es privadas dos ensinos infantil e fundamental 
poder三o realizar atividades presenciais para os alunos com transtorno do espectro autista 
TEA  e pessoas com deficincia. 

Art. 9。  Ficam retomadas, no perodo compreendido entre 25 de maio de 
2021 a 01 de junho de 2021 as atividades presenciais nos 6 rg言os e entidades vinculadas ao 
Poder Executivo Municipal, com expediente interno mantido, no entanto com 
atendimento suspenso ao p6blico. 

Art. 10. Permanece obrigatrio, em todo territrio do municpio, o uso 
de mscaras, mesmo que artesanais, nos espaos de acesso aberto ao p'blico, incluldos os 
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bens de uso comum da popula o, vias p"blicas, no interior dos 6 rgos p丘blicos, nos 
estabelecimentos privados e nos veculos p6blicos e particulares, inclusive 6 nibus e txis. 

Pargrafo6 nico ・  Os 6 rg含os p'blicos, os estabelecimentos privados e 
os condutores e operadores de veiculos ficam obrigados a exigir o uso de mscaras pelos 
seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usurios e passageiros. 

Art. 11- No perodo compreendido entre 25 de maio de 2021 a 01 de 
junho de 2021 fica proibido o funcionamento de cinemas, museus, teatros, circos, casas de 
festas, centros de conven96es, salas de espetculos, bem como a realiza o de eventos 
sociais, congressos, seminrios, conferncias, shows e feiras comerciais em todo o territ6rio 
municipaL 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

Art. 13. Revogam-se as disposi96es em contrrio. 

Gabinete do Prefeito Constitucional de Aparecida, 25 de maio de 2021. 
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