
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

DECRETO nº 031/2021, DE 20 DE MAIO DE 2021. 

 
 

‘DISPÕE SOBRE MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS REFERENTES A 
ADEQUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ 
AO ‘NOVO NORMAL PARAÍBA’, DECRETO 
DO GOVERNO DO ESTADO ACERCA DE 
DISCIPLINAMENTO DAS SITUAÇÕES 
MICRORREGIONAIS  PARA 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.’ 
 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ/PB, usando a atribuição que lhe 

confere o art. 65, incisos III e XVIII da Lei Orgânica do Município e tendo em vista 

a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

 
CONSIDERANDO os avanços das medidas para desaceleração paulatina da 

disseminação da COVID-19 constatada pela tendência de formação de platô de 

casos acumulados por data de início dos sintomas, além de manutenção da 

menor taxa de letalidade da Região Nordeste, em específico no Estado da 

Paraíba; e 

 
CONSIDERANDO o disposto no recente Decreto Estadual nº 41.269 DE 18 DE 

MAIO DE 2021, tendo em vista que o Município de Puxinanã encontra-se 

classificado na bandeira laranja de acordo com o Plano do “Novo Normal”, 

estabelece diretrizes para funcionamento de comércios, serviços, locais de lazer, 

práticas de esportes, eventos culturais e atividades religiosas, entre outras. 

 
D E C R E T A: 



 

Art. 1º. O Município de Puxinanã, por força normativa do Governo do Estado da 

Paraíba, passa a seguir o que foi estabelecido como parâmetro de decisões em 

consonância com o que fora instituído no ‘Plano Novo Normal Paraíba’, 

planejamento realizado com as contribuições fornecidas pela sociedade civil e 

pelo setor produtivo, com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas 

estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19. 

 

Art. 2º.  No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 

2021, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 

estabelecimentos similares poderão funcionar com atendimento nas suas 

dependências das 06:00 horas até 16:00 horas, com ocupação de 30% da 

capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de 

áreas abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização 

de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo 

funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos 

próprios clientes (takeaway). 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os supermercados, mercadinhos e farmácias poderão 

funcionar nos períodos compreendidos entre 06:00 até 22:00 horas, atendendo 

a capacidade prevista no “caput”. 

 
Art. 3º. No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 

2021 os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar 

até dez horas contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas nas suas 

dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os 

protocolos específicos do setor. 

 

Parágrafo único - é obrigatório o uso de máscara por todos os clientes do 

estabelecimento, durante movimentação em seu interior. 

 
 

Art. 4º No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 

2021 a construção civil somente poderá funcionar das 06:30 horas até 16:30 horas, 

sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as 



normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 

 

Art. 5º No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 

2021, as celebrações presenciais em Templos Religiosos ficam permitidos, desde 

que atendam o limite de 50% da capacidade do local, dispondo de dispensers de 

álcool 70% nas suas entradas e exigindo o uso obrigatório de máscaras em seu 

interior e mantendo-se entre os fiéis o distanciamento de, no mínimo, 1,5m, sob 

pena de multa. 

 

Art. 6º. É obrigatória a aferição de temperatura na entrada dos estabelecimentos 

autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, bem como a colocação de 

dispensers de álcool 70% em locais estratégicos, para que os frequentadores 

possam realizar a higienização constante. 

 

Art. 7º. A Secretaria da Saúde manterá monitoramento da evolução da pandemia 

da COVID-19 no Município, em especial dos efeitos da suspensão gradual e 

regionalizada de restrições de serviços e atividades nas condições estruturais e 

epidemiológicas, podendo elaborar novas recomendações a qualquer tempo, 

seguindo as orientações do Comitê Gestor para Enfrentamento a Pandemia do 

COVID 19 em nível Estadual. 

 

Art. 8º 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 no “caput”, deste artigo, 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 até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

Art. 9º Portarias da Secretária de Saúde poderão estabelecer normas 

complementares específicas, necessárias ao implemento das medidas 

estabelecidas neste Decreto. 

 
Art. 10º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do município e após 

sugestão do Comitê Intersetorial criado pelo Poder Público. 

 

Art 11º. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função 

do cenário epidemiológico do Município e as medidas adotadas nesse decreto 

serão reavaliadas juntamente com a vigésima avaliação do Plano Novo Normal. 

 
Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revoga-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PUXINANÃ/PB; 
 
 
 

Puxinanã - PB, 20 de maio de 2021. 
 
 
 

FELIPE GURGEL COUTINHO 
Prefeito Constitucional – Puxinanã/PB 

 


	ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
	DECRETO nº 031/2021, DE 20 DE MAIO DE 2021.
	GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PUXINANÃ/PB;
	FELIPE GURGEL COUTINHO

