Prefeitura Municipal de Massaranduba
1

Sexta-feira • 17 de Julho de 2020 • Ano • Nº 839
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Massaranduba publica:
• Decreto N° 044, de 16 de Julho de 2020. - Dispõe sobre a readequação
das medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
Novo Coronavírus (Sars-Cov-2) – Covid-19 – e dá outras providências.
• Aviso de Errata no Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº
00011/2020.

Gestor - Paulo Francinette de Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua José Benício de Araujo, 121

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LU8A19JE9EHG5PW4FIF6ZA

Sexta-feira
17 de Julho de 2020
2 - Ano - Nº 839

Massaranduba

Decretos



ESTADO
ODAPARAÍBA
PREFEITU
URAMUNIC
CIPALDEM
MASSARAND
DUBA
GABINETTEDOPREFFEITO
DECRET
TO N°044, de
d 16 de julhode 2020
0.

DISPÕ
ÕE

SOBR
RE

A

READEQ
QUAÇÃO

DAS

MEDID
DAS TEMP
PORÁRIA
AS E EMER
RGENCIA
AIS DE
PREVE
ENÇÃO

DE

CON
NTÁGIO

PELO

NOVO
N

CORO
ONAVÍRUS
S (SARS-CooV-2) – CO
OVID-19 – E DÁ
OUTRA
AS PROVIIDÊNCIAS
S.

O

PR
REFEITO

CONS
STITUCION
NAL

D
DO

MUN
NICÍPIO

DE

SARANDU
UBA, Estadoo da Paraíba, no uso das atribuiçõões legais quue lhe confferem o
MASS
artigo 57, inciso XX,
X da Lei Orgânica do
d Municipaal, e demais disposiçõees legais aplicáveis
e ainda,
CONSID
DERANDO
Oque, segunndo o art. 19
96, da CR/888, a saúde é direito dee todos
e deveer do Estadoo, garantidoo mediante políticas
p
so
ociais e econnômicas quee visem à redução
do risco de doennça e de ouutros agravvos e ao accesso universal e iguaalitário às ações
a
e
o;
serviçoos para sua promoção, proteção e recuperação

DERANDO
Oque, no diia 13 de fev
vereiro de 2020,
2
o Minnistério da Saúde,
CONSID
nos terrmos dos inncisos I e II do parágrafo único do
o art. 87 da CR/88,
C
pubblicou a Porttaria nº
188/G
GM/MS, de 4 de feverreiro de 20020, declaraando Emerggência em Saúde Pública de
importtância Nacional (ESPIN
N) em decoorrência da Infecção
I
Huumana pelo novo coron
navírus
(SARS
S-CoV-2) – COVID-199;

CONSID
DERANDO
O que a União, atravéss da Portaria nº 1.233, de 29 de abril
a
de
2020, reconheceuu o Estadoo de Calam
midade no Estado
E
da Paraíba, em
m decorrên
ncia de
Doençças Infeccioosas Virais (SARS-CoV
(
V-2) – COV
VID-19;

CONSID
DERANDO
O que o Muunicípio de Massaranduuba (PB), aatravés do Decreto
D
nº 0100/2020, deccretou Estaddo de Calaamidade Pú
ública, com aprovaçãoo pela Asseembleia
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Legisllativa do Estado
E
da Paraíba,
P
em
m razão da crise de saúde
s
públiica decorreente da
pandem
mia do novoo coronavírrus (SARS-C
CoV-2) - CO
OVID-19;

CONSID
DERANDO
O que o Estado
E
da Paraíba
P
ediitou o Deccreto Estad
dual nº
40.2888/2020, disspondo sobbre a adoçãão do Plan
no Novo Normal
N
Paraíba, de medidas
m
tempoorárias e em
mergenciais de
d prevençãão de contág
gio pelo noovo coronavvírus (SARS
S-CoV2) - COVID-19
C
– no âmbitoo da Adminnistração Pú
ública diretaa e indireta,, bem como
o sobre
recom
mendações aoos municípiios e ao setoor privado estadual;
e

CONSID
DERANDO
O a 3ª avaliação realizaada pela Seecretaria de Estado da Saúde,
disponnibilizada

no

endereçoo

https:///paraiba.pb.gov.br/direetas/saude/ccoronavirus//novonormaalpb,

eletrrônico:
que

enquadrrou

o

Municcípio de Massarand
M
uba (PB) nasrestriçções e parrticularidad
des da bandeira
amareela;

CONSID
DERANDO
O que, segunndo ADPF 672 - STF,, “os incisoss II e IX do
o artigo
23 connsagra a exxistência de
d competênncia admin
nistrativa coomum entree União, Estados,
E
Distritto Federal e municípioss em relaçãoo à saúde e assistência pública”;

CONSID
DERANDO
O as direttrizes preco
onizadas nos
n
Decretoos Municipais e
Estaduuais que estiiveram em pleno
p
vigorr até o dia 15 de julho de
d 2020;

CONSID
DERANDO
O que o momento é dee harmonia entre
e
os enttes federativ
vos e a
socieddade em gerral, com o intuito de combater o mal comuum, evitanddo a propag
gação e
contággio pelonovo coronavírrus (SARS-C
CoV-2) – COVID-19;
C

CONSID
massaranduubense peçça primord
DERANDO
O ser a população
p
dial no
combaate ao conttágio pelo novo
n
coronnavírus (SA
ARS-CoV-2)) – COVID
D-19 -visto que o
controole ou erraadicação daa transmisssão da refe
ferida infeccção viral somente ocorrerá
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mediannte a fiscalização e cooperação
c
o mútua en
ntre o podeer público e a sociedaade em
geral, não pode ser
s resolvid
do isoladam
mente por qualquer
q
daas partes.

CONSID
DERANDO
O a necessiidade de manutenção
m
e estabeleccimento de novas
mediddas de preveenção, contrrole e contennção de risccos, danos e agravos à ssaúde pública,

D E C R E T A:

Art. 1º. Este novoo decreto objetiva
o
im
mplementar e avaliar ações e medidas
m
estratéégicas de ennfrentamentto à pandem
mia decorren
nte do novoo Coronavíruus (SARS-C
CoV-2)
– COV
VID-19 e esstabelecer parâmetros
p
d funcionam
de
mento das repartições
r
públicas, prrivadas
e atividades econôômicas em todo o território municcipal.

Art. 2º. O disposto neste decreeto se amollda as restriições e partticularidades da 3ª
d Saúde, disponibilizzada no en
ndereço
avaliaçãoo realizadaa pela Seccretaria dee Estado da
eletrônicoo:

httpps://paraibaa.pb.gov.br/ddiretas/saud
de/coronavirrus/novonorrmalpb,

que

enquadrou o Municcípio de Maassarandub
ba (PB) na bandeira amarela.
a

Art. 3ºº. As conndições epidemiológiccas e estrruturais noo Municíp
pio de
Massaaranduba serrão analisaadas cumullativamentee em intervvalos de 15 dias, tendo
o como
parâm
metros de afeerição da obbediência aoo isolamentto social, doo aumento dde casos nov
vos, do
númerro de óbitos e da ocupaação nas uniidades de saaúde.

F determ
minado que a rede muniicipal de saúúde cumpraa todas as medidas
m
Art. 4º. Fica
estabeelecidas pelaa portaria nºº 188, de 3 de fevereirro de 2020 e demais prrotocolos vigentes,
do Minnistério da Saúde.
S

Art. 5º. Fica determ
minado que a Secretariaa Municipall de Saúde em harmon
nia com
a Vigiilância Saniitária realizee trabalho preventivo
p
e educativooda populaçção para eviitarmos
a proppagação do novo
n
coronaavírus (SAR
RS-CoV-2) em todo o território
t
muunicipal.
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Parágraafo único. Como
C
meddidas individ
duais recom
menda-se qque pacientees com
sintom
mas respirattórios fiquem
m restritos ao domicíllio e que pessoas
p
idossas e pacien
ntes de
doençaas crônicas, grávidass e lactanntes evitem
m sua circuulação em
m ambientes com
aglom
meração de pessoas.
p

Art. 6º. Em razão da
d necessiddade de perm
manência das
d medidass de preven
nção ao
contággio pelo noovo Coronaavírus (SAR
RS-CoV-2) – COVID
D-19 - conttinua suspeenso o
atendiimento ao público
p
preesencial naas repartiçõ
ões públicass municipaais, nos term
mos dos
Decrettos Municippais supraciitados.

Art. 7°. Fica prorrrogada, até ulterior deeliberação, a suspensãão das ativ
vidades
presen
nciais no âmbito
â
da Administra
A
ação Públicca Municip
pal instituídda pelo Deccreto nº
007, de
d 17 de marrço de 20200, e seguintees.

§1º O disposto
d
noo caput nãão se aplicca àquelas atividadess que podeem ser
executtadas de forrma remota (home offiice), cuja attribuição ficcará a cargoo dos secrettários e
gestores dos órgããos municipaais.

§2º O diisposto nesse artigo taambém não
o se aplica aos servidoores vinculaados às
Secrettarias de Saaúde, Educaação, Admiinistração e Finanças, Infraestrutuura e Transsportes,
Agricuultura e Com
municação, os quais ficcam sujeitos à jornada de trabalhoo estabelecid
da pela
autoriddade imediaata.

§3º Não será permittido o traballho presencial dos servvidores munnicipais:

I – que tenham histórico de doençaas respiratóórias ou ddoenças crônicas,
devidaamente com
mprovadas attravés de attestados ou laudos méddicos;

II – gestantes e lactaantes;
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III – quue utilizam medicamenntos imunosssupressoress, devidameente compro
ovados
por recceituário méédico;

IV – quue manifestarem sintoomas respirratórios, coomo febre, tosse, corriza ou
dificulldade de resspeitar, deveendo haver apresentaçãão posteriorr de atestadoo ou laudo médico
m
comprrovando a ennfermidade.

Art. 8°. Continuam
m suspensas as aulas presenciais
p
nas escolass e creches da
d rede
públicca e privada em todo o território
t
m
municipal,
atté ulterior deeliberação.

§1º O reegime especcial de ensino, já em plena vigência nas esscolas muniicipais,
para fins
f
de mannutenção das
d atividaddes pedagógicas sem a presençaa de estudaantes e
professsores nas dependência
d
as escolaress, obedecerrá ao que rege
r
o Decrreto Municcipal nº
023, de
d 12 de maio
m
de 2020 e dem
mais legislaações atinenntes à espéécie, e seg
guirá o
cronoggrama a serr estabeleciddo pela Seccretaria Mun
nicipal de Educação,
E
ccom aprovaação do
Conseelho Municiipal de Eduucação (CM
ME), manten
ndo-se enquuanto perduurarem as medidas
m
de isollamento soccial previstaas pelo Podeer Executiv
vo municipaal, na prevennção e comb
bate ao
COVID-19;

§2º A Seecretaria Muunicipal de Educação em
e conjuntoo com a Seccretaria Mu
unicipal
de Saúúde e de Assistência Soocial, poderrão adotar medidas
m
paraa enfrentam
mento da pan
ndemia
decorrrente do noovo coronaavírus (SAR
RS-CoV-2)) – COVID
D-19, confoorme previisto no
Decretto Municipaal nº 010, de
d 02 de abrril de 2020, até cessaçãão do estadoo de emergêência e
calamiidade públicca.

Art. 9º. Continuam
m suspensas as ativid
dades coletiivas de qu
ualquer nattureza,
públicca ou privvada, inclluindo eveentos de massa,
m
shoows, encon
ntros, ativ
vidades
desportivas nas praças pú
úblicas (giinásios, cam
mpo de fu
utebol e affins), acad
demias,
exposiições e conggêneres.
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Parágraafo único. O dispostoo no caput não se applica às atiividades co
oletivas
destinaadas às medidas de coombate ao novo
n
Coron
navírus (SA
ARS-CoV-2)) – COVID
D-19 ou
qualquuer outra atiividade de saúde públiica, como companhas
c
de vacinaçãão, além dee outras
previsttas neste deecreto.

Art. 10. Continuaa suspensoo o atendiimento presencial e a abertu
ura de
restau
urantes, barres, lanchoonetes e con
ngêneres.

Parágraafo único. A suspensãoo normatizaada no capuut não abrannge o atend
dimento
aos cliientes por meio
m de entrrega (delivery) de refeiçções, lanchees e bebidass e afins, incclusive
por applicativos e outros
o
serviiços, e comoo pontos de retirada dee mercadoriaas (takeout)).

Art. 111. O atend
dimento presencial
p
do COM
MÉRCIO nno Municíp
pio de
Massaaranduba (P
PB) poderáá voltar aoo funcionam
mento plen
no, desde qque observaados os
protoccolos de segguranças preeconizados no
n artigo 14
4 deste decrreto.

Parágraafo único. Em caso de
d descump
primento doos protocollos e medidas de
seguraança e saúdde, incorrerrá as penallidades prev
vistas no artigo
a
20 deste decreto
o, sem
prejuízzo de imediiata comunicação à autooridade policial.

Art. 12. As missas, cultos e demais cerimo
onias religioosas poderãão continuarr sendo
realizaadas nas seddes das igrejas, temploos e afins, neste caso com a ocuupação máxima de
30% (ttrinta por ceento) da cappacidade e observando
o
o os protocoolos de seguurança especcífico e
demais dispostos no artigo 13 deste Deccreto.

§1º Todaas as igrejass, templos e afins deveem permaneecer arejadaas, com as portes
p
e
janelass abertas, e disponibillizar álcool em gel ou
u líquido 700%, proibinndo a entraada dos
religioosos sem usoo máscaras..
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§2º Sem
mpre após a realização das cerimonias religiiosas, deverr-se-ão as igrejas,
i
temploos e afins seerem cuidaddosamente higienizadaas, permitindo, assim, a realização
o diária
de novvas solenidaades.

§3º Nãoo se deve utilizar
u
folhhetos de caantos, jornaais da celeebração ou outros
materiiais que sejaam reutilizááveis.

§4º Os encontros
e
p
pastorais,
m
movimentos
, formações, peregrinaações, proccissões,
romariias, retiros e afins, estãão suspensos até ulterio
or deliberaçãão.

Art. 13.P
Poderão funncionaras seeguintes ativ
vidades e seerviços:

I – feiraas livres, dee qualquer gênero,
g
amb
bulantes e mercado
m
púúblico municipal,
desde que observadaas às boas práticas
p
de operação padronizada
p
as pela Secrretaria de Estado
E
do Desennvolvimentoo da Agropeecuária e, taambém, pello disposto no artigo 14 deste Deccreto,
sendo veedado o funncionamentto de restauurantes e praças
p
de alimentação
a
, o consum
mo de
produtos no local e a disponibilização de mesas
m
e cadeeiras ao púbblico;

II - esttabelecimenntos médiccos, hospitaalares, odoontológicos,, farmacêu
uticos,
psicológiicos, laborattórios de annálises clíniccas e as clín
nicas de fisiooterapia e dde vacinação
o;

III - clínnicas e hosppitais veterinnários, bem
m como os estabelecime
e
entos comerciais
de forneccimento de insumos
i
e gêneros
g
alim
mentícios peertinentes à área;

IV – hotéis, pousaddas e similares, cujo atendimento
a
o ao públicco deve ser feito
com a addoção de todas
t
as recomendaçõões e determ
minações, de
d modo a não perm
mitir a
aglomeraação de peessoas, além
m da proppagação da infecção contagiosa, observand
do-se,
também, os protocollos de segurrança disposstos no artig
go 14 deste Decreto;
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V - distriibuição e coomercializaação de com
mbustíveis e derivados e distribuido
ores e
revendeddores de águua e gás;

VI - hippermercados, supermerrcados, mercados, açoougues, peixarias, pad
darias,
bolarias e lojas de conveniênccia situadass em posto
os de combbustíveis, cuujo atendim
mento
presenciaal ao público deve ser feito com
c
a ado
oção de toodas as reecomendaçõ
ões e
determinaações, de modo
m
a não permitir a aglomeraçãão de pessoaas, observanndo-se, tam
mbém,
os protoccolos de seggurança disppostos no arttigo 14 destte Decreto;

VII - proodutores e/oou forneceddores de ben
ns ou de serrviços essennciais à saúd
de e à
higiene;
VIII - agências
a
baancárias e casas
c
lotériicas, nos teermos do D
Decreto Esttadual
40.141, de
d 26 de marrço de 20200;

IX - cem
mitérios e serviços funerários;

X - ativiidades de manutenção
m
, reposição, assistência técnica, m
monitorameento e
inspeção de equipam
mentos e innstalações de
d máquinaas e equipam
mentos em geral, inclluídos
elevadorees, escadas rolantes
r
e equipamento
e
os de refrigeeração e clim
matização;

XI – loojas e estabbelecimentoos de mateerial de coonstrução, ppodendo haver o
atendimento presenccial de clieentes no intterior das suas dependdências, cujo atendimeento ao
d
ser feitto com a addoção de toodas as reco
omendaçõess e determinnações, de modo
m
a
público deve
não perm
mitir a aglom
meração de pessoas, obbservando-sse, também
m, os protocolos de seg
gurança
dispostoss no artigo 14
1 deste Deccreto

XII - seerviços de callcenter, observadass as normass estabelecidas no Deecreto
Estadual 40.141, de 26 de março de 2020;

XIII - seegurança priivada;
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XIV - em
mpresas de saneamentoo, energia ellétrica, teleccomunicaçõões e interneet;

XV- cooncessionárias de veeículos au
utomotores e motociicletas, ofiicinas
mecânicaas, borrachaarias e lava jatos, cujo atendimentto presenciaal ao públicco deve serr feito
com a addoção de todas
t
as recomendaçõões e determ
minações, de
d modo a não perm
mitir a
aglomeraação de pessoas, obserrvando-se, também,
t
os protocoloss de segurannça disposto
os no
artigo 14 deste Decreeto;

XVI – as
a lojas de autopeças,
a
m
moto
peças,, produtos agropecuári
a
ios e insum
mos de
informátiica, cujo ateendimento presencial
p
a público deve
ao
d
ser feitto com a addoção de tod
das as
recomenddações e determinaçõ
d
ões, de moodo a não permitir a aglomeraçção de pesssoas,
observando-se, tambbém, os prottocolos de segurança
s
dispostos no artigo 14 ddeste Decretto;

XVII–seerviços advocatícios, assistência
a
social e ateendimento à populaçãão em
estado dee vulnerabiliidade;

XVIII - atividades destinadas à manutenção e conseervação do patrimônio
o e ao
controle de
d pragas urrbanas;

XIX - oss órgãos de imprensa e os meios de
d comuniccação e teleccomunicaçãão em
geral;
XX – os serviços de assistênncia técnicaa e manutennção, vedadda, em quaalquer
hipótese, a aglomeraação de pesssoas;

XXI – as imobiliáárias, podenndo haver o atendimeento presenncial de cliientes
dentro daas suas depeendências, cujo
c
atendim
mento ao público
p
devee ser feito ccom a adoção de
todas as recomendaç
r
ções e deterrminações, de
d modo a não
n permitirr a aglomerração de pesssoas,
observando-se, tambbém, os prottocolos de segurança
s
dispostos no artigo 14 ddeste Decretto;
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- óticas e estabbelecimento
os que comercialiizem

pro
odutos

médicos/hhospitalaress, 4 cujo ateendimento presencial
p
ao
a público deve
d
ser feiito com a ad
doção
de todas as recomeendações e determinaçções, de mo
odo a não permitir a aglomeraçãão de
pessoas, observandoo-se, também
m, os protoocolos de segurança dispostos
d
noo artigo 14 deste
Decreto;
XXII – barbearias e salões dee beleza, po
odendo haveer o atendim
mento preseencial
a
o ao públicco deve ser feito
de clientees no interiior das suas dependênncias, cujo atendimento
com a addoção de todas
t
as recomendaçõões e determ
minações, de
d modo a não perm
mitir a
aglomeraação de pessoas, obserrvando-se, também,
t
os protocoloss de segurannça dispostos no
artigo 14 deste Decreeto;

XXIII–ffábricas em âmbito geraal;

XXIV - empresas prrestadoras de
d serviços de mão-de--obra terceirrizada;

bras públicaas e privadaas, observad
dos os
XXV–A construçãoo civil, incluuindo as ob
os no
protocoloos específiccos do setorr e todas ass normas e protocolos de segurannça disposto
artigo 13 deste Decreeto.

Art. 14. Os estabellecimentos cujo funcio
onamento não
n esteja suuspenso dev
verão
OB PENA DE MULT
TA E
observar,, em relaçãão aos funccionários, cllientes e ussuários, SO
INTERD
DIÇÃO, as recomendaações da autoridade
a
sanitária,
s
o disposto nneste Decreeto e,
especialm
mente, o segguinte:

I - assegurar o distaanciamento social
s
mediiante:

a) a orgganização de
d filas, deentro e forra do estabbelecimentoo, obedecen
ndo à
distância mínima dee 1,5 m (um
m metro e meio) entrre as pessoaas, evitandoo aglomeração e
p
contatos próximos;
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b) o distaanciamentoo mínimo dee 1,5 m (um
m metro e meeio) entre ass pessoas;

c) o conntrole de accesso a 1 (uuma) pesso
oa por famíília, de preferência fora do
grupo dee risco, sem
mpre que possível,
p
noo caso de mercados, supermercaados, farmáácias,
drogariass e similaress;

d) o disttanciamentoo mínimo dee 2 m (doiss metros) enntre as estaçções de trab
balho,
bem com
mo a imposssibilidade dee utilizaçãoo compartilh
hada de objeetos e equippamentos de
d uso
pessoal;

e) a limiitação do núúmero de clientes ou usuários
u
a 1 (uma) pesssoa a cada 5 m²
(cinco meetros quadraados) do esttabelecimennto;

II - mannter a higiennização reguular dos am
mbientes e dos
d equipam
mentos de contato,
c
em atenção às normas
n
espeecíficas de combate ao
a novo cooronavírus (SARS-CoV
V-2) –
COVID-19;

III - innstalar anteeparo de proteção
p
ao
os caixas, embaladorees e aos demais
d
m contato coom o público
o externo;
funcioonários que mantenham

IV - garrantir a dispponibilizaçãão ininterru
upta e suficiente de álccool gel 70
0%, em
locais fixos de fáccil visualizaação e acessso;

V - garanntir a disponnibilização suficiente de
d máscarass aos funcionários;

VI - addotar, quanndo possíveel, sistemaas de escalla, alteraçãão de jornaadas e
omeração de
d pessoas;
revezaamento de tuurnos, para reduzir o flluxo e a aglo

VII - utiilizar, semppre que posssível, sistem
ma natural de
d circulaçãão de ar, absstendose da utilização
u
de aparelhos de ar condiicionado e ventiladores
v
s;
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VIII - limitar
l
os quantitativo
q
os para a aq
quisição dee bens esseenciais à saaúde, à
higienne e à alimenntação, sem
mpre que neccessário parra evitar o esvaziamentto do estoqu
ue;

IX – reaalização de testes
t
em massa
m
– em todos os fu
uncionárioss – quando houver
suspeiito de infecçção pelo novvo coronavíírus (SARS-CoV-2), coom comuniicação imed
diata à
Secrettaria Muniicipal de Saaúde.

X - utilizar urna feechada, no caso
c
de serrviços funerrários, que deverão ob
bservar,
além do
d dispostoo no Guia para
p
o Mannejo de Corrpos no Conntexto do N
Novo Coron
navírus
(SARS
S-CoV-2) – COVID-19, do Miniistério da Saúde,
S
a lim
mitação de 1 (uma) peessoa a
cada 5 m² (cinco metros quadrados) do estabelecim
mento, com presença
p
m
máxima de 10 (dez)
pessoaas.

d falecidos CONFIR
RMADOSo
ou com
Art. 15.. Ficam suuspensos oss velórios de
SUSPEITA CLÍÍNICA paraa o novo coronavírus (SARS-CoV
V-2), devenddo o sepultaamento
mediato.
ser im

m evidência de morte em
e decorrênncia da CO
OVID-19, só
ó serão
§1º Nos casos sem
permittidos velórioos com até 10 pessoas,, respeitando a distânciia mínima dde 1,5 metro
os entre
as pessoas, e com
m duração máxima
m
de 3 horas.

§2º Ficaa sob a respponsabilidadde da empresa de presstação do seerviço funeerário a
mprimento do
d dispostoo no §1º.
organiização e cum

Art. 16. O aumentoo abusivo de
d preços dee itens esseenciais à saúúde, à higieene e à
alimenntação é caaracterizadoo como práática abusiv
va ao conssumidor, noos termos da Lei
Federaal nº 8.078,, de 11 de setembro
s
dee 1990 (Có
ódigo de Deefesa do Coonsumidor), e será
coibiddo pelos Órggãos e Autoridades de Proteção
P
e Defesa
D
do Consumidor
C
r.
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Art. 17.. A Vigilânncia Sanitárria está auttorizada a inspecionarr todo e qu
ualquer
veículo de transsporte interrmunicipal de passageeiros, público ou priivado, regu
ular ou
odovias
alternaativo, motoo táxi, quanndo da entrrada no terrritório massarandubennse, por ro
estaduuais, a fim de que sejja averiguaada a existêência de passageiros com sintom
mas de
contam
minação pello novo coroonavírus (SA
ARS-CoV-2).

§1º Casoo detectadoos sintomas da SARS-C
CoV-2deveerá se recom
mendar o reegresso
do casso suspeito para a sua localidade de origem,, observanddo-se os cuiidados neceessários
para preservação da saúde doo passageiroo e para evittar a dissem
minação da ddoença.

n
e conduzin
ndo em
§ 2º Naa hipótese de recusa, o passageeiro será notificado
flagrannte delito à autoridade competentee, nos termo
os do artigo 17 deste Decreto.

d saúde disponibilizadda pela Seccretaria
§ 3º Parra os fins deste artigo, a equipe de
Municcipal de Saúúde está auutorizada a proceder,
p
se necessário, à mediçãão da temperatura
dos paassageiros, com
c
o auxíllio do efetivvo do Comaando de Poliiciamento M
Militar.

Art. 18.O
O descumpprimento daas medidas de
d saúde paara o enfrenntamento do
o novo
coronaavírus (SAR
RS-CoV-2) decretadas no âmbito do Municíípio de Massaranduba enseja
ao infrrator a apliccação de muulta diária, sem prejuízzo da adoçãão de mediddas administtrativas
como a apreennsão, interddição e o emprego
o de forçaa policial, bem com
mo da
responnsabilizaçãoo penal, pelaa caracterizzação de crime contra a saúde púbblica, tipificcado no
art. 2668 do Códiggo Penal.

Art. 268 - Infringgir determiinação do poder púb
blico, destin
nada a
pagação de doença coontagiosa: Pena impedirr introduçãão ou prop
detençãão, de um mês
m a um ano, e multaa. Parágraffo único - A pena
é aumeentada de um terço, se o agen
nte é funciionário da saúde
públicaa ou exerce a profissão
o de médicoo, farmacêu
utico, dentista ou
enfermeeiro.
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Art. 19. As Autoriidades Saniitárias Municipal deveerão notificaar quem qu
uer que
seja encoontrado em flagrante deelito relacioonado ao ob
bjeto deste Decreto, deevendo cond
duzir o
infrator à autoridadee competennte para os fins dos arts.
a
301 e seguintes ddo Decreto--Lei nº
3.689, dee 3 de outubbro de 1941 (Código dee Processo Penal).
P

Art. 20. Caberá a Vigilância
V
S
Sanitária
Municipal
M
a fiscalizaçãoo do cumprrimento
das dissposições contidas no presente
p
Deecreto e, em
m caso de deescumprimeento, isoladaamente
e obseervada à reeincidência,, sem prejuuízos das sanções
s
criiminais, apllicar as seg
guintes
penalidades:

I – Adveertência;

II – Multa, no valoor de R$ 1000,00 (cem reais), por cada pessooa encontrad
da sem
máscaara no interioor dos estabbelecimentoos;

III – Majoração
M
dee Multa em
m até 10 (d
dez) vezes o valor inicial, em caso
c
de
reinciddência no deescumprimeento;

IV – Cancelameento de Alvará
A
de Funcionaamento e Fechamen
nto do
Estabeelecimento;

r
orriundos das multas apllicadas serãão destinaddos às mediidas de
§1º Os recursos
combaate ao novo coronavíruas (COVID
D-19).

§2º Deveerá ser lavraado um autoo de infraçãão, contendoo o nome doo estabeleciimento,
incluinndo-se o enddereço e o nome
n
do ressponsável leegal, além da
d penalidadde aplicada..

Art. 21. A fiscalização do cum
mprimento do
d disposto neste
n
Decreeto, bem com
mo aos
Decrettos nº 40.122 de 13 de
d março dee 2020, nº 40.134, dee 20 de marrço de 2020, e nº
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40.1355, de 20 de março de 2020,
2
do Gooverno do Estado
E
de Paaraíba, com
mpetirá aos agentes
a
públiccos do Munnicípio com
m incumbênncia de fisscalização em
e conjuntto com a Policia
Militarr.

Art. 22. As medidass de saúde dispostas
d
neeste Decretoo:

I - serãoo reavaliadas regularmeente pelo Ch
hefe do Exeecutivo, Seccretaria Mu
unicipal
de Saúúde, Vigilânncia Sanitária e Procuraadoria Geraal do Municíípio, observvando-se, taambém,
as recoomendaçõess expedidass pelos demaais entes, órrgãos e entidades;

II – não excluem ouutras medidaas decretadaas anteriorm
mente;

III – viggorarão até o dia 30 dee julho de 2020;.
2

Art. 23. As dúvidass ou consulttas acerca da
d vedação e permissõees estabeleciidas no
presennte Decretoo poderão ser dirimiddas atravéss de consuulta formullada ao seetor de
ouvidooria, atravéss do endereçço eletrônicco: procurad
doriamassarrandubapb@
@hotmail.co
om.

Parágraafo único. Qualquer
Q
ciddadão poderá realizar denúncia
d
doo descumprrimento
deste Decreto,
D
poor meio do endereço
e
eleetrônico acima citado ou
o através ddo Telefone: 33991314 ou
o 190.

m vigor, na data de suaa publicaçãoo, revogand
do-se às
Art. 24. Este Decreeto entrar em
dispossições em coontrário.

Massaaranduba (PB
B), 16de junnho de 20200.

PAU
ULO FRAC
CINETTE DE
D OLIVE
EIRA
P
PREFEITO
O CONSTIT
TUCIONA
AL
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Licitações

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº
00011/2020, onde se lê: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE
SISTEMA DE CÂMERAS TV-CFTV COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATÉRIAS NECESSÁRIOS , ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - PB"; leia-se:
"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS
INTERNO E EXTERNO TV-CFTV COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
NECESSÁRIOS,
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
- PB.". Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, Rua Jose Benício de Araújo, 121 - Centro - Massaranduba - PB, no horário das
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3399-1105.

Massaranduba - PB, 16 de Julho de 2020.

ÂNGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO
Pregoeira Oficial
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