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DECRETO Nº 025/2021           DE 22 DE JUNHO DE 2021 

 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 
TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições legais que lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 

 

 CONSIDERANDO os estudos científicos e avaliações mais atualizadas sobre 

a disseminação e os efeitos da pandemia do COVID 19, por meio do resultado de 

estudos divulgados em 26/03/2020, pelo Imperial College of London, que 

apresentou os números previstos para os desfechos da pandemia em todos os 

países, nos cenários sem intervenção, com mitigação, e com supressão; 

 

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.304/2020, de 12 de junho de 

2020, que adotou o Plano Novo Normal Paraíba, com recomendações a todos os 

municípios paraibanos, conforme classificação em quatro estágios a serem 

denominados por bandeiras nas cores vermelho, laranja, amarelo e verde, que 

correspondem a diferentes graus de restrição de serviços e atividades, sendo a 

bandeira amarela a indicada para este Município, que se caracteriza pelo nível de 

mobilidade reduzida; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de se criar mecanismos eficazes para 

prevenção e combate à disseminação da referida doença e que há alternativas que 

permitem a prevenção e combate à disseminação do vírus, de forma a garantir um 

mínimo equilíbrio social e econômico; 

 

 CONSIDERANDO que o poder público tem a obrigação de buscar medidas 

equilibradas de proteção dos indivíduos, em todos os aspectos, proteção social e 

econômica; 

 

 CONSIDERANDO a possibilidade de conscientização da população para 

cooperação ampla na adoção das medidas de biossegurança a serem praticadas 

por toda a sociedade; 
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 CONSIDERANDO que é dever do governo municipal garantir as políticas 

públicas de saúde em prevenção e redução de riscos de doenças e agravamentos 

nos moldes do art. 196, da Constituição Federal; 

 

 CONSIDERANDO o compromisso da sociedade em seguir todas as medidas 

de segurança para prevenção e combate à referida doença, bem como a grande 

oportunidade de evolução na consciência coletiva em relação às medidas de higiene 

coletiva e individual, algo que até então não tinha muita importância para grande 

maioria da população brasileira; 

 

 CONSIDERANDO que o Governador do Estado, através do decreto 

41.352/2021, adotou novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção do 

contágio pelo novo coronavírus (COVID–19); 

 

 CONSIDERANDO que, segundo 27ª avaliação realizada pelo Plano Novo 

Normal Paraíba, divulgada no último dia 14, o Município de Monte Horebe/PB 

permanece sob a classificação de bandeira laranja; 

 

 CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta 

sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo 

em ambientes abertos com aglomeração; 

 

 CONSIDERANDO que os últimos dados divulgados demonstram que a 

Paraíba está entrando em um cenário que projeta o avanço significativo de pressão 

no sistema de saúde; 

 

 CONSIDERANDO que a fumaça e possíveis acidentes, ora provenientes do 

acendimento de fogueiras, constituem ameaça à saúde pública, notadamente nesse 

período pandêmico, em que os hospitais e demais órgãos da saúde já se encontram 

sobrecarregados; 

  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica proibido, nos dias 23 e 28 de junho de 2021, a realização de festejos 

juninos, patrocinados por entes públicos e privados, tais como Prefeitura, 

associações, sindicatos, clubes, áreas de lazer e estabelecimentos similares. 
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Art. 2º Ficam proibidas a montagem e o acendimento de fogueiras na área urbana 

do território municipal, seja em espaços públicos ou privados, durante o período 

junino. 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantidas as 

disposições do Decreto Municipal nº 023/2021. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Horebe/PB, em 22 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

MARCOS ERON NOGUEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 


