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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
GABINETE DO PREFEITO

Decreto n°. 14, de 04 de abril de 2020.

Dispõe sobre ii prorrogação dos decretos launicipnis n.
07/2020, 09/2020, lí/2020, U/2020 e 13/2020, bem
como sobre a adoção de novas medidas temporárias e

emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo
Coronavínis (COVID-19), e adota outra providência.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UIRAÚNA, no uso de suas atribuições

legais, de acordo com odisposto na Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO as determinações já trazidas através dos Decretos

Municipais n"s. 07/2020, 09/2020,11/2020, 12/2020 e13/2020,
CONSIDERANDO as orientações do Decreto Estadual n. 40.141, de 26 de
março de 2020,

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e
na a Portaria MS/GM n"" 356 de 11 de março de 2020,

CONSIDERANDO a manutenção da Declaração de Emergência em Saúde

Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em
30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria n^' 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020,

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV),
CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica

sustentada da infecção humana pelo Corona\'írus, anunciada pela Organização
Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

DECRETA
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Art. 1° Em caráter excepcional, diante da necessidade de conservação das
medidas de restrição, previstas no Decreto Municipal n'' 09/2020, no Decreto

Municipal n. 11/2020 e no Decreto Municipal n. 13/2020, bem como mediante a
necessidade de continuidade dos serviços especificados no Decreto Municipal n.

10/2020, fica prorrogado pelo período de 15 dias, o prazo previsto no Decreto n.
09/2020, ou seja, o decreto vigorará até o dia 20 de abril de 2020, prorrogando-se
todos os demais decretos editados, ressalvando-se, em todo caso, as alterações
dispostas nesta normativa.

§1° Fica permitido, contudo, a partir de 06 de abril de 2020, o funcionamento
de instituições e organizações responsáveis pela operacionalização de programas de
microcrédito, observando-se todas as orientações de prevenção ao Coronavírus,

notadamente as aglomerações no local, proporcionando a entrada tie número de
pessoas que permaneçam distantes uma da outra, no mínimo, 2metros, oferecendo o
álcool gel 70%, ou ainda, havendo lavatórios no local, estes devem estar providos de
sabão e papel toalha para higienização das mãos.

§ 2" Fica permitido o funcionamento de estabelecimentos comerciais que não
se encontram na linlra de serviços essenciais, mas que compõem o comércio de

Uiraúna, a exemplo das lojas de vestiário, calçados, materiais de construção, lojas de
móveis e eleti-ônicos, lojas de variedades, no horário compreendido entre as 7h e as
13h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 7h as 12h, devendo o
estabelecimento comercial manter-se fechado no período da tarde e aos domingos.

§ 3*-' Os estabelecimentos comerciais que a partir de agora poderão abrir,

deverão observar o fluxo de pessoas no local, adotando medidas c|ue coíbam a

aglomeração de pessoas dentro e fora do estabelecimento, não permitindo que haja
pessoas próximas umas das outras dentro do estabelecimento ou fora dele, devendo
conti"olar a entrada e saída de pessoas nt) local, ad(.)tando-se ainda a tegia de
distanciamento de, no mínimo, 2 (dois) metrtis entre cada uma delas, bem como
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oferecendo o álcool gel 70%, ou ainda, havendo lavatórios no local, estes devem estar
providos desabão e papel toalha para higienizai^ão das mãos.
§ 4" Os salões de beleza estão autorizados a funcionar, desde que o

atendimento seja feito, exclusivamente, por hora marcada e sendo uma pessoa de
cada vez no locai, devendo haver o uso da máscara pelo profissional e a adoção da
higienização cios locais de uso comum.

§ 5° Ficam mantidas todas as medidas previstas no Decreto Municipal n.

11/2020 e no Decreto Municipal n. 13/2020, prorrogando-as até odia 20 de abril de
2020, devendo ser observados os horários de funcionamento previstos para os
serviços essenciais ali estabelecidos.

§6" Nenhum comércio poderá funcionar aos domingos durante o período de

vigência deste decreto, com exceção das farmácias, autorizadas a funcionar no
horário das 8h as 13h.

Art. 2" Não estão autorizados a abrir os seguintes tipos de estabelecimentos:
a.

Bares e restaurantes;

b. Comércio de espetirüaos, carros de lanche, trailers e afins;
c. Lojas em galerias, mercados fechados e correlatos;
d. Clubes sociais e recreativos;
e.

Lanchonetes e afins;

f.

Academias;

g. Todos os demais estabelecimentos já previstos no Decreto n. 09/ 2020.
Parágrafo único. Os restaurantes, lanchonetes eafins continuam autorizados
a trabalhar com delivery, nos termos já estipulados no Decreto n. 09/2020.
Art. 3° Permanecem suspensos todos os eventos públicos e particulares,
sejam de caráter cultural, religioso ou comemorativo.
Art. 4" As escolas particulares estão autorizadas a abrirem os seus

respectivos setores administrativos, eapenas estes, afim de que seja possível aos pais
e/ou responsáveis efetuarem o pagamento das mensalidades.
Kua: Major José Fernandes. 14(5, Centro, Uiraúna/PB
Página oíicial. www.uirauiia.pb,gov.br

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1'^ A abertura das escolas nos moldes aqui estabelecidos está condicionada

a observância do período das 7h as 1lhoOmin, de segunda a sexta-feira.
§ 2" As escolas devem observar a redução do número de funcionários do

corpo administrativo em seu ambiente, evitando que contribuam para a aglomeração

de pessoas no local, sendo o mais indicado dispor de apenas um funcionário por dia
de funcionamento.

§ 2° As escolas deverão observar o fluxo de pessoas no local, adotando

medidas que coíbam a aglomeração de pessoas dentro e fora do estabelecimento, não

permitindo que haja pessoas próximas umas das outras dentro do estabelecimento
ou fora dele, devendo controlar a entrada e saída de pessoas no local, adotando-se

ainda a regra de distanciamento de 2 (dois) metros entre cada uma delas, bem como
oferecendo o álcool gel 70%, ou ainda, havendo lavatórios no local, estes devem estar
providos de sabão e papel toalha para higienização das mãos.
Art. 5" O descumprimento das restrições aqui apontadas, ensejará a

suspensão do alvará de funcionamento, bem como a aplicação de multa diária no
valor compreendido entre R$ 1.000,00 (um mil real) a R$ 10.000,00 (dez mil reais),

dependendo do porte do estabelecimento, e ainda ficará o seu responsável legal
sujeito a responsabilização criminal.

Parágrafo único. Todos os comércios autorizados a funcionar c]ue

desobedecerem as regras aqui contidas, serão compulsoriamente fechados pelo

período de 48h, e, no caso de reincidência no descumprimento das medidas, haverá a
aplicação de multa de até o dobro do valor fixado neste artigo, ficando o
estabelecimento comercial fechado até o fim da decretação de estado de emergência
em saúde pública.
Art. 6° As dúvidas ou consultas acerca das vedações e permissões

estabelecidas no presente decreto poderão ser dirimidas através de consulta
formulada ao Comitê de Combate ao Coronavírus.
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Art. 7° Ficam mantidas todas as demais medidas adotadas para promover o

combate ao coronavírus (COVID-19), em todas as normativas já expedidas pelo
município de Uiraúna/PB.

Art. 8". Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação, com validade

de 15 (quinze) dias a partir de sua publicação, ficando mantidas as disposições dos
Decretos Municipais 09/2020,11/2020 e 13/2020, revogando-se todas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional, Uiraúna/PB, em 04 de abril de 2020.

José Nilson íi^itiago Segundo
V

Prefeito
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