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Decreto Municipal n.º1.195   de   22 de  Dezembro  de 2020. 

 
 
 
Dispõe sobre outras medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Covid-19 (Novo coronavírus), 
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 cumulado com o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020; 
 
Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional(ESPIN), 

decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 
2020,em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), 

nos termos doDecreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; 
 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 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 que no mês de dezembro 2020 o Município de Monteiro voltou a apresentar 
um crescente número de casos de contaminação pelo Covid-19; 

 
Considerando que a transmissibilidade do COVID-19 aumenta sensivelmente em 

ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas ou mesmo em ambientes abertos 
aglomerados; 

 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública a fim de evitar a 

disseminação da doença no Município;  
 
Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o 

comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus;  
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Faz saber e DECRETA:  

 
Art. 1º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
e nacional decorrente da evolução do Covid-19 (Novo Coronavírus), inclusive no âmbito do 

Município de Monteiro, ficam definidas nos termos deste Decreto novas condições. 
 
Art. 2º. Fica proibida a realização de eventos de massa que gerem aglomeração de 

pessoas. 
 

Art. 3º. Ficam proibidos confraternizações e eventos festivos abertos ou semiabertos em 
bares, ruas, sítios e outros locais públicos ou privados que promovam a aglomeração de 
pessoas, com exceção de eventos estritamente familiares. 

 
Art. 4º. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2020 e no dia 01 de janeiro de 2021, os 

bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, praças de alimentação e 
estabelecimentos similares somente poderão funcionar com atendimento nas suas 

dependências até às 15h00min, ficando vedada depois desse horário a venda de qualquer 
produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer 
apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway). 

 
§ 1º. Sem prejuízo do determinado no art. 2º. do Decreto Estadual de nº.40.930 de 21 de 

dezembro de 2020, a vigilância sanitária municipal ficará corresponsável pela fiscalização  
do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará o 

estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no fechamento em caso de 
reincidência. 
 

§ 2º. Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão 
destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 5º. Fica mantida a autorização de abertura e funcionamento do comércio e 
serviços de qualquer natureza, ficando, porém, obrigados, a manter a disposição dos 

clientes em local estratégico, álcool em gel 70% ou lavatório contendo água, sabão 
líquido e toalhas de papel, para a utilização de clientes e funcionários no local, 

observando os seguintes procedimentos: 
 

I - Providenciar máscaras de proteção para todos os funcionários no interior do 
estabelecimento e exigir dos clientes e/ou consumidores o uso; 
 

II - O número de clientes e/ou consumidores no interior do estabelecimento deverá ser 
controlado de modo a ser limitado na proporção máxima de 1 (uma) pessoas para cada 

2 (dois) metros de área construída do imóvel; 
 



 

 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTEIRO 
Rua Alcindo Bezerra de Menezes, 13 – Centro 

Monteiro (PB)               CEP.: 58.500-000             Tel/Fax: (83)3351-1510 
Site: http://www.monteiro.pb.gov.br   E-mail prefeitamonteiro@bol.com.br 

 

 

 

III - Deverá ser mantido pelo menos um funcionário identificado na entrada do 

estabelecimento com a atribuição para organização das filas externas, bem como 
orientação de se respeitar a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas;  
 

IV - As filas internas nos caixas e balcões de atendimento deverão ser organizadas com 
fitas de isolamento ou marcação indicativa no chão de posicionamento das pessoas na 

fila, observada a distância mínima de 2 (dois) metros entre clientes/consumidores; 
 
V - Todas as máquinas de cartão de crédito e de débito deverão ter o teclado 

imediatamente higienizado após a utilização por cada cliente, garantindo-se, ainda, que 
cada cliente insira e retire o cartão das máquinas; 

 
Art. 6º Fica recomendado o uso de máscaras de proteção para todas as pessoas que 

circularem pelas ruas e avenidas da cidade;  
 
Art.7º. Aplicar-se-á, em casos de lacuna neste instrumento normativo, as regras 

estabelecidas na Lei Federal nº 13.979/2020 e no Decreto Estadual de nº. 40.930 de 21 de 
dezembro de 2020. 

 
Art. 8º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 

de acordo com a situação epidemiológica do município. 
 
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com validade por 30 

(trinta) dias, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 
 

 
 

 

Monteiro, 22 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega 

Prefeita 
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