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DECRETO Nº.   014/2021                                                           DE 26 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

 

Dispõe sobre a adoção de novas medidas restritivas 

e temporárias de contenção à disseminação do Novo 

Coronavírus (COVID-19), como enfrentamento do 

avanço da infecção comunitária no Município de 

Itaporanga e dá outras providências. 

 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, art. 64 da Lei 

Orgânica do Município e com fundamento na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020 e demais dispositivos aplicados a espécie, e ainda 

 

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 295 de 24 de março de 2021,  

editada pelo Estado da Paraíba que dispõe sobre a instituição e a antecipação de feriados, 

no âmbito estadual, em caráter excepcional, com a finalidade de conter a propagação da 

pandemia de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 925, de 19 de dezembro de 2016, que 

estabelece como feriado municipal, entre outros, a Quinta-feira da Semana Santa, a Sexta-

feira da Paixão do Senhor e o dia de Corpus Christi:      

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 41.120 de 25 de março 

de 2021, que dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de tomada de medidas urgentes e mais 

severas para conter a circulação e aglomeração de pessoas; 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. As Medidas de Contenção e Prevenção do Contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19), no âmbito do território do Município de Itaporanga, 

observarão as normas estabelecidas neste Decreto e nos Decretos nº 197 de 14 de agosto 

de 2020 e nº 212 de 30 de setembro de 2020, no que couber, com as alterações posteriores. 
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Art. 2º. As Medidas de Contenção e Prevenção de Contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19) estabelecidas neste decreto, poderão ser revistas a qualquer 

tempo, tendo em vista que as condições epidemiológicas e estruturais no Município serão 

analisadas cumulativamente em intervalos de 15 dias. 

 

Art. 3º. Recomenda-se a toda população do Município de Itaporanga que se 

cumpra a determinação contida no art. 2º do Decreto Estadual nº 41.210 de 25 de Março 

de 2021, respeitando-se as medidas de isolamento social, evitando-se o deslocamento e a 

exposição desnecessária fora de suas residências no horário compreendido entre as 22:00 

horas e às 05:00 horas do dia seguinte, durante o período de 27 de março a 04 de abril de 

2021.  

Parágrafo único. A fiscalização para o cumprimento da medida restritiva de 

locomoção (toque de recolher), determinada pelo Governo do Estado no art. 1º do Decreto 

Estadual nº 41.086 de 09 de março de 2021 é de competência exclusiva das Forças Policiais 

do Estado da Paraíba.  

 

Art. 4º. Considerando o disposto no inciso III, do art. 2º da Medida Provisória 

Estadual nº 295 de 24 de Março de 2021, bem como no art. 2º, inciso I da Lei Municipal nº 

925 de 19 de dezembro de 2016, que instituiu a Quinta-feira da Semana Santa como 

Feriado Municipal. Fica, no âmbito do Município de Itaporanga, antecipado o Feriado do 

dia 05 de Agosto de 2021 para o dia 03 de Abril de 2021 (Sábado). 

 

Parágrafo único. As demais disposições da Medida Provisória Estadual nº 295 

de 24 de março de 2021, se aplicam integralmente no âmbito do Município de Itaporanga.  

 

Art. 5º. No período compreendido entre 27 de Março a 04 de Abril de 2021 

SOMENTE PODERÃO FUNCIONAR, com atendimento presencial ao público, 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 farmácias veterinárias e casas 

de rações e artigos para animais; 
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III -  postos de combustíveis e derivados e distribuidores e revendedores de 

água e gás; 

 

IV - supermercados, mercados, mercadinhos, mercearias, hortifruti, 

quitandas, açougues, peixarias, queijarias, granjas, padarias, casas de bolo, 

confeitarias, lojas de doces, salgados e similares, demais estabelecimentos que 

comercializam especificamente gêneros alimentícios e lojas de conveniência situadas 

em postos de combustíveis, ficando expressamente vedado o consumo de quaisquer 

gêneros alimentícios e bebidas no local; 

 

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

 

VI – lojas de materiais de construção civil, elétricos, agropecuários e 

similares; 

 

VII - agências bancárias e casas lotéricas, exceto nos dias 27 e 28 de março e 

02, 03 e 04 de abril; 

 

VIII - cemitérios e serviços funerários; 

 

IX - serviços de manutenção, reposição e assistência técnica em geral; 

 

X – serviços de monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações de 

máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e 

equipamentos de refrigeração e climatização; 

 

XI – serviços de construção civil em geral; 

 

XII - serviços de segurança privada; 

 

XIII - empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e 

internet; 

 

XIV – oficinas mecânicas de automóveis, motocicletas e demais veículos 

automotores; 

 

XV – as lojas de autopeças, motopeças, pneus e produtos de informática, 

poderão funcionar, exclusivamente por meio de serviço de entrega de mercadorias 
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(delivery), inclusive por aplicativos, vedado, em qualquer caso, o atendimento 

presencial de clientes dentro das suas dependências; 

 

XVI - assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 

 

XVII – serviços de reforma, pintura e manutenção de prédios e residências e 

serviços de dedetização; 

 

XVIII - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e telecomunicação 

em geral; 

 

XIX - óticas e estabelecimentos que comercializem produtos 

médicos/hospitalares; 

 

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

 

XXI – comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio 

atacadista de medicamentos; 

 

XXII – serviços de táxi e mototáxi e de transporte cargas e encomendas; 

 

XXIII – hotéis, pousadas e similares; 

 

XXIV – escritórios de assessoria e consultoria jurídicas e contábeis; 

 

XXV – indústria; 

 

XXVI - restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres 

somente poderão funcionar até 21:30 horas, exclusivamente por meio de entrega em 

domicílio (delivery), inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de 

mercadorias, vedando-se a aglomeração de pessoas. 

 

§ 1º O horário de funcionamento estabelecido no inciso XXVI não se aplica 

a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior 

de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente 

aos hóspedes com a devida comprovação dessa condição. 
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Art. 6º. No período compreendido entre os dias 27 de março a 04 de abril de 

2021 os estabelecimentos de comercialização de produtos não listados no artigo 5º, 

poderão funcionar exclusivamente por meio de entrega em domicílio (delivery), 

inclusive por aplicativos, até às 21:30 horas. 

 

Art. 7º. No período compreendido entre os dias 27 de março a 04 de abril de 

2021, NÃO PODERÃO FUNCIONAR AS SEGUINTES ATIVIDADES E 

ESTABELECIMENTOS: 

 

I - estádios, ginásios, centros esportivos públicos e privados, campos de 

futebol e quadras poliesportivas; 

 

II - academias de ginástica e de saúde; 

 

III – áreas de lazer, clubes recreativos, balneários, chácaras para locação, 

boates e similares; 

 

V – bancas e casas de jogos de azar; 

 

VI - todo e qualquer tipo de atividade não listada no art. 5º deste Decreto.  

 

 

Art. 8º. No período compreendido entre 27 de março a 04 de Abril de 2021 os 

estabelecimentos considerados essenciais (art. 5º) localizados no interior do Mercado 

Público Municipal só poderão funcionar até às 12:00 horas, com exceção do dia 03 de 

Abril, quando será realizada a Feira Livre.  

 

Parágrafo único. A Feira Livre será realizada no Sábado, dia 03 de Abril, das 

05:30 até às 14:00 horas, observadas as boas práticas de operação padronizadas pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, e pelas medidas de segurança sanitárias 

já definidas 

 

Art. 9º. No período compreendido entre 27 de março a 04 de abril de 2021 

ficarão suspensas as aulas em todas as unidades de ensino infantil, médio e superior, das 

redes de ensino públicas e privadas, do Município de Itaporanga. 

 

Art. 10. No período compreendido entre 27 de março a 04 de abril de 2021, fica 

suspensa a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais. 
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§1º - A vedação tratada no neste artigo não se aplica às atividades de 

preparação, gravação e transmissão de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas 

pela internet ou por outros veículos de comunicação, realizadas em igrejas, templos ou 

demais locais destacados para este fim, com restrição de presença apenas aos ministros e 

oficiais religiosos, músicos e o correspondente pessoal de apoio técnico. 

 

§ 2º - A vedação contida neste artigo não impede o funcionamento das igrejas 

e templos para as ações de assistência social e espiritual, desde que realizadas sem 

aglomeração de pessoas e observadas todas as normas sanitárias vigentes. 

 

Art. 11. Fica vedada a realização de eventos de qualquer natureza, em local 

aberto ou fechado, público ou privado, independentemente de sua característica, 

condições ambientais, tipo de público, duração, tipo e modalidade de evento, como 

realizados em áreas de lazer abertas ao público ou privadas, casas de espetáculos, clubes, 

casas noturnas e centros culturais, bem como a realização de apresentações musicais de 

qualquer natureza, em restaurantes, bares, lanchonetes e afins. 

 

§1º - Fica terminantemente proibida a locação de chácaras, áreas de lazer e 

similares para qualquer fim. 

 

§2º - Fica autorizada a realização de reuniões e seminários, com no máximo 30 

pessoas, desde que atendido o espaçamento mínimo de 1,5 meio entre os presentes e com 

uso obrigatório de máscaras de proteção facial e de álcool 70%. 

 

Art. 12. Fica terminantemente proibido o acesso de visitantes, banhistas e da 

população em geral aos açudes, barragens e reservatórios hídricos públicos e privados, 

por tempo indeterminado.  

 

Parágrafo único. A fiscalização da proibição disposta neste artigo ficará a 

Cargo da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente em ação 

conjunta com a Defesa Civil do Munícipio, podendo ser solicitado o apoio das Forças 

Polícias do Estado e Corpo de Bombeiros Militar. 

 

Art. 13. Ficam suspensas, no período compreendido entre 29, 30 e 31 de março 

de 2021, as atividades presenciais na Sede e nos órgãos e entidades vinculadas à 

Prefeitura Municipal de Itaporanga. 

 

§ 1º - O disposto nesse artigo não se aplica aos serviços essenciais da Saúde 

(Atenção Básica, Vigilância em Saúde, SAMU e Centro de COVID-19); da Assistência 
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Social (CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV) Secretaria 

de Infraestrutura Urbana (Limpeza Pública); Superintendência de Trânsito (Agentes de 

Municipais de Trânsito) e Defesa Civil. 

 

§2º - Os servidores que exercerem suas atividades nos dias 30 e 31 de março 

terão direito à folga nas datas respectivas referentes aos feriados antecipados de acordo 

com a Medida Provisória Estadual nº 295/2021 e à compensação referente ao dia 29 de 

março, como dia de folga em data determinada à critério do Secretário da respectiva 

secretaria em que esteja lotado. 

 

§3º. Os servidores referidos no §2º gozaram normalmente dos feriados 

municipais da Quinta-Feira da Semana Santa (1º de Abril de 2021) e Sexta-Feira da Paixão 

do Senhor (02 de Abril), instituídos por meio da Lei Municipal nº 925 de 19 de dezembro 

de 2016.  

 

Art. 14. Os servidores municipais, afastados de suas atividades em razão de 

pertencerem ao grupo de risco e que já foram imunizados contra a COVID-19, (primeira 

e segunda dose) deverão retornar às suas atividades imediatamente, com exceção das 

servidoras nas seguintes condições: 

 

I – gestantes; 

II – lactantes (com crianças até o sexto mês de vida); 

 

Art. 15. Permanece obrigatório o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos 

espaços de acesso aberto ao público, incluídos as praças, vias públicas, no interior dos 

órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, 

inclusive ônibus e táxis. 

 

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os 

condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos 

seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros. 

 

Art. 16. O Terminal Rodoviário Municipal ficará fechado no período 

compreendido entre 29 de março a 02 de abril e 2021.  

 

Art. 17. Os órgãos de vigilância sanitária do município deverão atuar em 

conjunto com as Forças Policiais do Estado e o PROCON estadual na fiscalização do 

cumprimento das normas estabelecidas neste decreto. 
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Art. 18. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste 

Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para 

o funcionamento seguro da respectiva atividade. 

 

§1º. Constatada qualquer infração ao disposto neste decreto, 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, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste 

artigo. 

 

§3º. O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 

ensejará a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) até R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). 

 

§4º. O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, 

nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o 

ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou 

propagação de doença contagiosa. 

 

§5º. Os recursos decorrentes da aplicação das multas estabelecidas no § 3º 

deste artigo serão destinados ao enfretamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município. 

 

Art. 19. Este decreto entra e vigor na data de sua publicação, com efeitos 

imediatos a partir de 27 de março de 2021, revogando-se demais disposições contrárias. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga-PB, aos 26 de março de 2021. 

 

 

 

 

DIVALDO DANTAS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


