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Decreto Municipal n.º 1.216, de 26 de março de 2021. 
 
Dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Covid-19 (Novo Coronavírus) 
no âmbito do município de Monteiro-PB e dá outras 
providências. 
 

A Prefeita Constitucional do Município de Monteiro, Estado da Paraíba, no uso de suas legais 
atribuições, na forma estabelecida no art. 58, IV da Lei Orgânica do Município e,  
 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma 
do artigo 196 da Constituição da República; 
 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, 
como pandemia do Covid-19(Novo Coronavírus); 
  
Considerando que o Município já vem tomando medidas administrativas de contingência, devido 
à necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e para estabelecer a 
estratégia de acompanhamento e suporte dos eventuais casos suspeitos e confirmados; 
 
Considerando o teor do Art. 268 e 330, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, que instituiu o Código Penal Brasileiro e da Lei Complementar Municipal 28/2013.  
 
Considerando a necessidade de adotar medidas adicionais quanto ao acesso a locais públicos e 
privados do Município, sempre, a fim de evitar a aglomeração de pessoas, minorando ao máximo 
a propagação do vírus, de modo a preservar a saúde pública; 
 
Considerando os avanços das medidas para desaceleração paulatina da disseminação da COVID-
19 constatada pela tendência de formação de platô de casos acumulados por data de início dos 
sintomas;  
 
Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes 
fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;  
 
Considerando o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas e a 
necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do 
número de casos; 
Considerando que na 20ª avaliação do Plano Novo Normal, o município de Monteiro encontram-
se em bandeira laranja, crescendo sua participação em relação à avaliação anterior; 
 
Considerando o Decreto Estadual 40.304/2020, que trata da classificação dos municípios, de 
acordo com o Plano Novo Normal; 
 
Considerando as disposições contidas no Decreto Estadual de nº 41.120 de 25 de março de 2021. 
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Faz saber que DECRETA: 
 
Art. 1º Fica determinada, que o município de Monteiro/Paraíba, que se encontra classificado na 
bandeira laranja, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 
40.304/2020, cumprirá todas as medidas contida no Decreto Estadual de nº 41.120 de 25 de 
março de 2021. 
 
Art. 2º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário 
epidemiológico do Município. 
 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Monteiro, 26 de março de 2021. 

 
 

Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega 
Prefeita Constitucional 

 


