
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

CNPJ 08.741.688/0001-72

DECRETO ADMINISTRATIVO N°. 249, EM 27 DE MARÇO DE 2021.

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS PARA
CONTROLE DA PANDEMIA DE COVID-19
NO MUNICÍPIO DE POCINHOS; E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO, PREFEITA
CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, ESTADO DA PARAÍBA, no
uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Orgânica do Município,
promulgada em 24 de Março de 2009, e demais legislação em vigor;

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública no Município de
Pocinhos, estabelecido pelo Decreto Municipal nº 204/2020;

CONSIDERANDO o “Plano Novo Normal”, instituído no Estado da
Paraíba pelo Decreto Estadual nº 40.304/2020, o qual classifica os Municípios
paraibanos por bandeiras nas colorações vermelha, laranja, amarela e verde,
identificado o agravamento ou abrandamento da pandemia nos Municípios;

CONSIDERANDO o aumento generalizado do número de infectados
pelo SARS-CoV-2 no Estado da Paraíba;

CONSIDERANDO a classificação do Município de Pocinhos na “Bandeira
Laranja”, segundo a vigésima primeira avaliação do “Plano Novo Normal”,
vigente desde o dia 22 de Março de 2021 e válida até atualização posterior;

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 295, de 24 de Março de 2021,
a qual, ipsis verbis, “dispõe sobre a instituição e antecipação de feriados, no
âmbito do Estado da Paraíba, em caráter excepcional, com a finalidade de
conter a propagação da pandemia de COVID-19, e dá outras providências”;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 41.120, de 25 de Março de
2021, que, ipsis verbis, “dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias
e emergenciais de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19)”;
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CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas de
contenção e prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2 no Município de Pocinhos;

D E C R E T A:

Art. 1° - Ficam determinadas, nos termos deste Decreto, medidas de
enfrentamento e prevenção à infecção pelo SARS-CoV-2, causador da
COVID-19, no Município de Pocinhos.

Art. 2º - Ficam vedadas aglomerações de pessoas, de qualquer natureza
e sob qualquer pretexto, em locais públicos ou privados, sob pena de sanções
cominadas neste Decreto, sem prejuízo a outras sanções, de natureza civil,
penal ou administrativas, que se imponham.

Art. 3º - No período compreendido entre 27 de março de 2021 a 04 de
abril de 2021, no âmbito do Município de Pocinhos, somente poderão funcionar
as seguintes atividades, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e
observando todas as normas sanitárias vigentes, sobretudo o uso de máscara,
higienização das mãos e o distanciamento social:

I - estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos,
farmacêuticos, psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as clínicas de
fisioterapia e de vacinação;

II - clínicas e hospitais veterinários, bem como os estabelecimentos
comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à
área;

III - distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e
distribuidores e revendedores de água e gás;

IV - supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e lojas de
conveniência situadas em postos de combustíveis, ficando expressamente
vedado o consumo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local;

V - produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à
saúde e à higiene;

VI - feiras livres, desde que observadas as boas práticas de operação
padronizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e
da Pesca, e pela Legislação Municipal que regular a matéria;
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VII - agências bancárias e casas lotéricas;

VIII - cemitérios e serviços funerários;

IX - atividades de manutenção, reposição, assistência técnica,
monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações de máquinas e
equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos
de refrigeração e climatização;

X - segurança privada;

XI - empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e
internet;

XII – as lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários e
insumos de informática, durante o prazo mencionado no caput, poderão
funcionar, exclusivamente por meio de serviço de entrega de mercadorias
(delivery), inclusive por aplicativos, vedado, em qualquer caso, o atendimento
presencial de clientes dentro das suas dependências;

XIII - assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;

XIV - atividades destinadas à manutenção e conservação do patrimônio
e ao controle de pragas urbanas;

XV - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e
telecomunicação em geral;

XVI – os serviços de assistência técnica e manutenção, vedada, em
qualquer hipótese, a aglomeração de pessoas;

XVII - óticas e estabelecimentos que comercializem produtos
médicos/hospitalares, que poderão funcionar, exclusivamente, por meio de
entrega em domicílio, inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de
mercadorias, vedando-se a aglomeração de pessoas;

XVIII - empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra terceirizada;

XIX – comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio
atacadista de medicamentos;
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XX – serviços de transporte de passageiros e de cargas;

XXI – hotéis, pousadas e similares;

XXII - assessoria e consultoria jurídicas e contábeis;

XXIII – indústria;

XXIV - restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres
somente poderão funcionar até 23:59 horas, exclusivamente por meio de
entrega em domicílio (delivery), inclusive por aplicativos, e como ponto de
retirada de mercadorias (take away), vedando-se a aglomeração de pessoas;

XXV - Lojas do gênero Material de Construção e similares somente
poderão funcionar exclusivamente por meio de entrega em domicílio (delivery),
inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias (take away),
vedando-se a aglomeração de pessoas;

XXVI - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de
serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio, sem
aglomeração de pessoas nas suas dependências, respeitando a permanência de
apenas de um cliente no local por horário de atendimento agendado, das 09:00
horas até 18:00 horas;

XXVII - Oficinas Mecânicas, atendendo exclusivamente por
agendamento prévio, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências,
respeitando a permanência de apenas de um cliente no local por horário de
atendimento agendado;

XXVIII - Outros estabelecimentos comerciais diversos, tais quais lojas
de conveniência, importados e artesanatos, ou estabelecimento similar,
poderão funcionar exclusivamente por meio de entrega em domicílio (delivery),
inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias (take away),
vedando-se a aglomeração de pessoas;

§ 1º - Ficarão fechados, no período estipulado pelo caput deste artigo, o
Ginásio Municipal “O Adrianão”, o Complexo Esportivo “O Galdinão”, campos
públicos, sob domínio ou gozo da Prefeitura Municipal, e privados, tais quais
campos de futebol society ou semelhante.
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§ 2º - Qualquer atividade, empresa, evento ou semelhante, os quais não
estejam expressamente autorizados a funcionar nos termos deste Decreto,
deverão abster-se terminantemente de procederem funcionamento.

Art. 4º - Impõe-se a todos os estabelecimentos, no período em que se
mantiverem abertos, nos termos deste Ato, e para toda e qualquer atividade, a
observância de protocolos e recomendações de segurança sanitária expedidos
por organismos de vigilância, sejam eles Municipais, Estaduais ou Federais,
entre os quais:

I - Garantir a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas
que estejam no interior dos ambientes;

II - Disponibilizar Álcool Etílico 70 INPM, em gel ou líquido, para clientes,
frequentadores e funcionários;

III - Exigir o uso de máscaras de proteção facial para todos os
funcionários e clientes;

IV - Manter os banheiros e demais locais do estabelecimento
higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal
de todos;

Art. 5º - Fica determinado, em caráter extraordinário, no Município de
Pocinhos, no período compreendido entre 27 de março de 2021 a 04 de abril de
2021, toque de recolher durante o horário compreendido entre às 22:00 horas
e as 05:00 horas do dia seguinte.

§ 1º - Durante o período citado no caput os deslocamentos só devem
ser realizados para o exercício de atividades essenciais e devidamente
justificadas, ficando o responsável pelas informações sujeito às penalidades
legais caso não se comprove a veracidade da justificativa apresentada.

§ 2º - Atividades de Delivery classificadas no Art. 3º, XXIV, estão
autorizadas a procederem em horário extravagante ao delimitado como toque
de recolher, desde que observe-se o horário estipulado naquela previsão.

Art. 6º - Celebrações, Missas e Cultos religiosos, bem como encontros
desta natureza, estão autorizados, devendo estes ocorrer no interior de seus
templos ou local apropriado, observadas as exigências sanitárias constantes no
Art. 4º deste Decreto, limitando o número de frequentadores deste eventos a
30% da capacidade do local em que se dará a execução.
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Art. 7º - Permanece obrigatório, em todo território do Município, o uso
de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público,
incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos
órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e
particulares, inclusive ônibus e táxis.

Art. 8º - As Pessoas Físicas e Jurídicas deverão sujeitar-se ao
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, ficando a desobediência
sujeita a:

I - Multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para estabelecimentos,
incluindo espaços religiosos, e suspensão de alvará;

II - Multa de até R$ 300,00 (trezentos reais) para indivíduos;

III - Responsabilização penal, nos termos do Art. 268 do Código Penal, o
qual tipifica o crime de Infração de medida sanitária preventiva.

§ 1º - Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste
artigo, será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por
até 07 (sete) dias em caso de reincidência.

§ 2º - Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze)
dias o prazo de interdição do estabelecimento e majora-se-á o valor da multa
em 50% (cinquenta por cento).

§ 3º - Os Clubes e Agremiações Esportivas do Município de Pocinhos que
infringirem determinação constante no Art. 3º, § 1º, deste Decreto, estarão
sujeitos a multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e à suspensão, pelo prazo
de um ano, dos eventos e competições esportivas promovidos pela Prefeitura
Municipal de Pocinhos.

Art. 9º - Está suspenso o retorno das aulas presenciais na rede pública
de ensino do Município de Pocinhos, até determinação ulterior.

Parágrafo único. Unidades de ensino privadas do Município de
Pocinhos deverão suspender aulas e encontros presenciais em suas sedes, no
período compreendido entre 27 de Março de 2021 a 04 de Abril de 2021.

Art. 10 - Ficam suspensas, enquanto vigorar este Decreto, as atividades
presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal.
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§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica à Secretaria Municipal de
Saúde e órgãos vinculados, bem como a Guarda Municipal, Vigilância Sanitária,
Limpeza Urbana e às obras de Infraestrutura realizadas pela Prefeitura.

§ 2º - O disposto no caput não se aplica àquelas atividades que não
podem ser executadas de forma remota (home office), cuja definição ficará a
cargo dos secretários e gestores dos órgãos municipais.

Art. 11 - Estão responsáveis por fiscalizar e fazer valer as medidas deste
Decreto a Guarda Municipal, o corpo da Vigilância Sanitária, Fiscais de Postura
e a Polícia Militar e Civil.

Parágrafo único. Denúncias acerca de descumprimento das medidas
deste Decreto poderão ser feitas nos respectivos números telefônicos dos
organismos constantes no caput deste artigo, ou enviada, mediante registro
que promova comprovação constitutiva, para a Ouvidoria Municipal, a fim de
instalação de processo de responsabilização.

Art. 12 - As medidas deste Decreto poderão ser revistas a qualquer
momento, em acordo com a realidade da pandemia de COVID-19 no Município,
ou conforme nova avaliação do “Plano Novo Normal” do Estado da Paraíba.

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e
vigorará até o dia 04 de abril de 2021, sustando efeitos de disposições em
contrário, revogando especialmente o Decreto nº 248/2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Prefeita - Prefeitura Municipal de Pocinhos, PB,

27 de Março de 2021

ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO
Prefeita Constitucional
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