
 

 

 

 

 

    Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Monte Horebe 

Gabinete do Prefeito Constitucional 
Rua Governador Pedro Gondim nº 220 - Centro, CEP: 58.950-00 - CNPJ nº 08.924.011/0001-70 

 

DECRETO Nº 005/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

 

DEFINE NOVAS MEDIDAS PARA O   

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DECORRENTE PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no 

exercício de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 64, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, além da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e ainda; 

 

Considerando que o Município de Monte de Horebe/PB, editou os Decretos nº 001, de 19 de 

março de 2020 e Decreto nº 002, de 21 de março de 2020, os quais estabelecem medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

 

Considerando as medidas já adotadas para evitar aglomerações e contágios na comunidade 

de Monte Horebe/PB; 

 

Considerando a necessidade de manutenção de serviços essenciais em funcionamento e a 

regulamentação de situações que podem gerar risco de contaminação;  

 

DECRETA:  
 

Art. 1 º. Em caráter excepcional, e diante da necessidade de conservação das medidas de 

restrição previstas no Decreto Municipal nº 001, de 19 de março de 2020, ficam mantidas as 

suspensões das atividades relacionadas no seu art. 3º, até o dia 18 de abril de 2020; e no 

tocante ao Decreto Municipal nº 002, de 21 de março de 2020, ficam mantidas as 

suspensões das atividades relacionadas no seu art. 1º, até o dia 05 de abril de 2020, 

podendo, ainda, serem  prorrogadas.  

 

§ 1 º. Não incorrem nas vedações do art. 3º de Decreto Municipal nº 001, de 19 de março de 

2020, os supermercados, mercados, mercearias, postos de gasolina, padarias, farmácias, 

inclusive, veterinárias, casa de ração animal, depósito de água e gás, agências bancárias, 

lotéricas, correspondentes bancários, correios, oficinas mecânicas, e serviços de saúde, como 

unidade básica de saúde, clínica, laboratório e estabelecimentos congêneres.  

 

§2°. As casas lotéricas, correspondentes bancários e agências bancárias poderão voltar a 

funcionar, a partir do dia 30 de março de 2020, devendo organizar e priorizar o atendimento 

para os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, pensionistas e aposentados.  

 

§3º. Os estabelecimentos previstos no parágrafo primeiro, deverão adotar medidas de 

contenção de aglomerações e no mínimo: 

 



1 - Disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes;  

 

II - Observar a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas dentro do 

estabelecimento;  

 

IV - Aumentar frequência de higienização de superfícies; 

  

V - Manter ventilados ambientes de uso dos clientes.  

 

VI - Adotar, quando possível, sistemas de escala, alteração de jornadas e revezamento de 

turnos  para reduzir o fluxo e não permitir a aglomeração de pessoas. 

 

§4º. No período de que trata o ‘‘caput” deste artigo, restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de entrega, inclusive, por 

aplicativo, sendo vedado o atendimento ao público de forma presencial.  

 

§5º. Durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros estabelecimentos comerciais 

poderão funcionar por meio de serviços de entrega em domicílio.  

 

§6°. A suspensão de atividades a que se refere o art. 1° do Decreto Municipal nº 002, de 21 de 

março de 2020 não se aplica aos estabelecimentos que comercializem material de construção, 

os quais poderão funcionar, exclusivamente, para a aquisição de produtos necessários à 

realização de serviços urgentes, por meio de entrega em domicílio e/ou como ponto de 

retirada de mercadorias, vedando-se a aglomeração de pessoas a partir do dia 31 de março de 

2020.  

 

Art. 2º Fica autorizado, a partir do dia 30 de março de 2020, o funcionamento de 

estabelecimentos que atuem nos seguintes ramos:  

 

I - oficinas e concessionárias, exclusivamente para serviços de manutenção e conserto em 

veículos;  

 

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

 

III - fábricas de bomba de irrigação, ventiladores e ar-condicionado, bem como os seus 

respectivos serviços de manutenção;  

 

IV - serviços funerários;  

 

V - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;  

 

VI - transporte e entrega de cargas em geral;  

 

VII - transporte de numerário; 

 

VIII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;  

 

IX - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 

suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras, e dos sistemas de 

transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás 

natural.  

 

Art. 3° Os supermercados e estabelecimentos congêneres deverão funcionar com a 

observância das seguintes determinações:  

 



I - realizar controle de acesso a uma pessoa por família, salvo em caso de absoluta 

impossibilidade da presença desacompanhada;  

 

II - limitação do número de clientes a uma pessoa por cada 5m
2
 (cinco metros quadrados) do 

estabelecimento;  

 

III - cumprimento pleno e irrestrito de todas as recomendações de prevenção e controle para o 

enfrentamento da COVID-19, expedidas pelas autoridades sanitárias competentes, inclusive, a 

Organização Mundial de Saúde para prevenção ao contágio e contenção de infecção viral 

relativa ao coronavírus - COVID-19.  

 

Art. 4°. Todos os estabelecimentos privados devem ser responsáveis pelas observâncias das 

normas de segurança e contenção de aglomerações.  

 

Parágrafo único: Em caso de descumprimento, o estabelecimento será notificado, podendo ter 

suas atividades suspensas imediatamente pela autoridade sanitária municipal, sem prejuízo da 

responsabilização administrativa, cível e criminal do seu titular.  

 

Art. 5°. Fica restrito ao número máximo de 10 (dez) pessoas que poderão permanecer nas 

salas de velório no Município de Monte Horebe/PB, limitando o tempo de permanência 

permitida no local a uma hora, como medida preventiva ao contágio pelo novo coronavírus 

(COVID-19).  

 

§ 1 º. As pessoas que comparecerem ao velório devem seguir as orientações de 

distanciamento, manter as portas e janelas sempre abertas e evitar tocar na pessoa velada, 

realizando sempre a higienização das mãos.  

 

§2º. No caso de pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus 

(COVID-19), o enterro deverá ser realizado tão logo seja liberado o corpo, sendo 

terminantemente proibida a realização de velórios, bem como de serviços de 

somatoconservação e outras técnicas funerárias. 

 

§3º. As empresas responsáveis pela prestação de serviços funerários devem providenciar o 

cumprimento das regras previstas neste decreto, sob pena de responsabilização administrativa, 

cível e criminal.  

 

Art. 6°. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 

competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no 

artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no 

artigo 268 do Código Penal.  

 

Art. 7º. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Saúde, que também, 

no âmbito de sua competência, poderá expedir normas complementares, relativamente à 

execução deste decreto. 

 

Art. 8°. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário 

epidemiológico do Município e da Região.  

 

Art. 9°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, 

 

Cumpra-se. 

 



Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Monte Horebe, Estado da Paraíba, em 

30 de março de 2020.  

 

MARCOS ERON NOGUEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 


