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DECRETO Nº 262/2021 DE 10 de MARÇO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a adoção de novas medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

O Prefeito Municipal de Cabaceiras, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de 

suas atribuições legais e de acordo com a orientação do Governo do Estado da Paraíba ao 

combate e a prevenção do Coronavírus, conforme DECRETOS Nº 40.135 DE 20 DE 

MARÇO DE 2020, 40.169 e DECRETO Nº 41.086 DE 09 DE MARÇO DE 2021, defendida 

pela Organização Mundial de Saúde, dispõe sobre a adoção de recomendações e de 

medidas de suspensões temporárias e emergenciais na Administração Pública Municipal, 

bem como no setor privado. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica determinada a suspensão de: 

 

I - aulas e atividades escolares presenciais de toda Rede Pública Municipal de Ensino ( 

sendo ministrada pelas plataformas virtuais: meet e google classroom); 

II - atividades Desportivas Intermunicipais; e, 

 

III - eventos de Massa. 

 

§ 1 - Fica recomenda a suspensão de jogos e amistosos intermunicipais e municipais, 

permitido os treinos e rachas desportivos, sem torcida, devendo: 

 

I - evitar o compartimento de utensílios e materiais sem a higienização rigorosa com álcool a 

70% ou água e sabão; 

II - manter ventilados e arejados os ambientes de uso coletivo; 

III - orientar todos os profissionais quanto à necessidade do uso permanente de álcool em gel, 

máscaras e higienização contínua das mãos; 

 

Art.  2 º Fica recomendado aos Bares, Restaurantes, Hotéis e Pousadas funcionem com 

50% de sua capacidade de atendimento para evitar a aglomeração mantendo as normas 

sanitárias de saúde. 

I - manter a higienização do local e disponibilizar álcool a 70% ou água e sabão para lavagem 

das mãos; 
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II - obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individuais -EPI para os funcionários; 

III - aumentar a distância entre todas as cadeiras e mesas, de 1m de uma mesa para outra; 

III - aumentar a frequência de higienização de superfícies; e 

IV - manter ventilados e arejados o ambiente. 

Art. 3º. Fica determinado que as atividades religiosas de qualquer natureza, são serviços 

públicos essenciais, podendo funcionar seguindo as orientações abaixo elencados: 

 

I - disponibilizar álcool gel ou em líquido a 70%; 

II - distância de 1m entre as pessoas; 

III – manter as portas e janelas abertas para o ambiente ficar arejado; 

IV – evitar aglomerações; 

V – Evitar cumprimentos que envolvam contato físico; e 

Art. 4º. Todas as pessoas devem usar máscara de proteção contra a COVID-19 para 

andar em via pública, supermercados, padarias, e demais locais públicos e de atendimento 

privado. 

 

Art. 5º. O descumprimento de quaisquer normas estabelecidas neste Decreto ensejará 

nas penalidades previstas nos arts. 268 e 330 do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 

1940 (Código Penal Brasileiro). 

 

Art. 6º. Fica determinado reuniões periódicas para o acompanhamento do Comitê de 

Gestão de Crise do Coronavírus para monitoramento do cenário epidemiológico. 

 

Art. 7º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com validade até o dia 

26/03/2021. 

 

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

cenário epidemiológico do Estado e município. 

 

Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.  

Cabaceiras-PB, 10 de março de 2021. 

 

 


