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VI - examinar os registros contábeis e demonstrativos
gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou
retidos à conta do Fundo;
VII – atualizar o regimento interno, observado o disposto
nesta lei.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 342/2021

DE 26 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a estruturação do Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo
212-A da Constituição Federal, regulamentado na
forma da Lei Federal Nº 14.113, de 25 de dezembro
de 2020.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE RIACHÃO DO POÇO, ESTADO DA
PARAIBA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS
PELO ARTIGO 29, INCISIO V E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI
ORGÂNICA DO MUNICIPIO, FAZ SABER QUE A PODER LEGISLATIVO
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação no Município de Riachão do Poço CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição
Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, 25 de dezembro
de 2020, ﬁca estruturado de acordo com as disposições desta lei.
Art. 2º O CACS-FUNDEB tem por ﬁnalidade proceder ao
acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a
aplicação dos recursos do Fundo, com organização e ação independentes e
em harmonia com os órgãos da Administração Pública Municipal,
competindo-lhe:
I - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme
previsto no parágrafo único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, de 2020;
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta
orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo
tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e ﬁnanceiros que
alicerçam a operacionalização do Fundo;
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos - PEJA;
IV- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à
conta dos programas nacionais do governo federal em andamento no
Município;
V - receber e analisar as prestações de contas referentes aos
programas referidos nos incisos III e IV do "caput" deste artigo, formulando
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhandoos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE;

Art. 3º O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar
conveniente:
I - apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle
interno e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e
dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência
ao documento em sítio da internet;
II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o
Secretário Municipal de Educação ou servidor equivalente para prestar
esclarecimentos acerca do ﬂuxo de recursos e da execução das
despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se
em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com
prazo para fornecimento não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de
serviços custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos proﬁssionais da educação, com a
discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e
a indicação do o respectivo nível, modalidade ou tipo de
estabelecimento a que se encontrarem vinculados;
c) convênios/parcerias com as instituições comunitárias,
confessionais ou ﬁlantrópicas sem ﬁns lucrativos;
d) outras informações necessárias ao desempenho de suas
funções;
IV - realizar visitas para veriﬁcar, "in loco", entre outras
questões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados
pelas instituições escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização, em benefício do sistema de ensino, de bens
adquiridos com recursos do Fundo para esse ﬁm.

Art. 4º A ﬁscalização e o controle do cumprimento do
disposto no art. 212-A da Constituição Federal e nesta lei,
especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do
Fundo, serão exercidos pelo CACS-FUNDEB.
Art. 5º O CACS-FUNDEB deverá elaborar e apresentar ao
Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos
do Fundo.
Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30
(trinta) dias antes do vencimento do prazo de apresentação da
prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do
Município que, conforme previsto no art. 48 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, deve ocorrer até 31 de março de cada
exercício.
Art. 6º O CACS-FUNDEB será constituído por:
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I - membros titulares, na seguinte conformidade:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos
1 (um) deles da Secretaria Municipal de Educação;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica
pública do Município;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas
do Município;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos
das escolas básicas públicas do Município;
e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da
educação básica pública do Município;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública do Município, devendo 1 (um) deles ser indicado pela entidade de
estudantes secundaristas;
g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de EducaçãoCME;
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente-, indicado por seus pares;
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil,
quando houver;
j) 1 (um) representante das escolas indígenas, quando houver;
l) 1 (um) representante das escolas do campo, quando houver;
m) 1 (um) representante das escolas quilombolas, quando houver.
II - membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado
um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com
assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos
temporários, provisórios e em seus afastamentos deﬁnitivos, ocorridos
antes do ﬁm do mandato.
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I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder
Executivo;
II – pelo Conselho, estabelecimento ou entidade local de
representação, por meio de processo eletivo organizado para esse
ﬁm, no caso dos representantes dos estudantes e dos responsáveis
por alunos;
III - pelas entidades sindicais da respectiva categoria,
quando se tratar dos representantes de diretores de escola,
professores e servidores administrativos;
IV - pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de
processo eletivo amplamente divulgado e observadas as condições
previstas no §§ 1º e 2º do artigo 6º desta lei, quando se tratar de
organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento de
estudantes e seus responsáveis.
Parágrafo único. As indicações dos Conselheiros ocorrerão
com antecedência de, no mínimo, (vinte) dias do término do mandato
dos conselheiros já designados.
Art. 9º Compete ao Poder Executivo designar, por meio de
portaria especíﬁca, os integrantes dos CACS-FUNDEB, em
conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei.
Art. 10. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB
serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, nos termos
previstos no seu regimento interno
Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de
Presidente e de Vice-Presidente qualquer representante do Poder
Executivo no colegiado.
Art. 11. A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:

§ 1º Para ﬁns da representação referida na alínea "i" do inciso I do
"caput" deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender as
seguintes condições:
I - ser pessoa jurídica de direito privado sem ﬁns lucrativos, nos
termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolver atividades direcionadas ao Município de Riachão
do Poço;
III - estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de
publicação do edital;
IV- desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao
controle social dos gastos públicos;
V - não ﬁgurar como beneﬁciária de recursos ﬁscalizados pelo
CACS-FUNDEB ou como contratada pela Administração a título oneroso.
§ 2º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no
caso da alínea "f" do inciso I do "caput" deste artigo, a representação
estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho, com direito a voz.
Art. 7º Ficam impedidos de integrar o CACS-FUNDEB:
I - o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem
como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou aﬁns, até o terceiro grau;
II - o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de
assessoria ou consultoria que prestem ser viços relacionados à
administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como
cônjuges, parentes consanguíneos ou aﬁns desses proﬁssionais, até o
terceiro grau;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil
que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e
exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;
b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo.
Art. 8º Os membros do CACS-FUNDEB, observados os
impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte
conformidade:

I - não será remunerada;
II - será considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de
suas atividades e sobre as pessoas que lhes conﬁarem ou deles
receberem informações;
IV - será considerada dia de efetivo exercício dos
representantes de professores, diretores e servidores das escolas
públicas em atividade no Conselho;
V - veda, no caso dos conselheiros representantes de
professores, diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do
mandato:
a) a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego
sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de
ensino em que atuam;
b) o afastamento involuntário e injustiﬁcado da condição
de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido
designado;
VI - veda, no caso dos conselheiros representantes dos
estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, a
atribuição de falta injustiﬁcada nas atividades escolares, sendo-lhes
assegurados os direitos pedagógicos.
Art. 12. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACSFUNDEB, nomeados nos termos desta lei terá vigência até 31 de
dezembro de 2022.
Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACSFUNDEB exercer as funções acompanhamento e de controle previstas
na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado
nomeados nos termos desta lei.
Art. 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de
mandato do Prefeito, o mandato dos membros do CACS-FUNDEB
será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo
mandato.
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Art. 14. As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas:
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distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão
exercidas, perante os respec vos governos, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos ins tuídos especiﬁcamente
para esse ﬁm;

I - na periodicidade deﬁnida pelo regimento interno,
respeitada a frequência mínima bimestral, ou por convocação de seu
Presidente;
II - extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente
ou mediante solicitação por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
integrantes do colegiado.
§ 1º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com
a maioria simples dos membros do CACS-FUNDEB ou, em segunda
convocação, 30 (trinta) minutos após, com os membros presentes.
§ 2º As deliberações serão aprovadas pela maioria dos
membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos
casos em que o julgamento depender de desempate.

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO
Edileide Araújo de França - Titular
José Lourenço de Araújo - Suplente
Sebas ana da Silva Barbosa - Titular
Maria de Fa ma de Paula - Suplente

Art. 15. O sítio na internet contendo informações atualizadas
sobre a composição e o funcionamento do CACS-FUNDEB terá
continuidade com a inclusão:

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Joab Pina da Silva - Titular
Ednaide Maria Inocêncio - Suplente

I - dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos
que representam;
II - do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o
Conselho;
III - das atas de reuniões;
IV - dos relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo Conselho.

REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Vanderli Pereira Galdino - Titular
Suely de Brito Barbosa de Almeida - Suplente

Art. 16. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução
plena das competências do CACS- FUNDEB, assegurar:
I - infraestrutura, condições materiais e equipamentos
adequados e local para realização das reuniões;
II - proﬁssional de apoio para secretariar, em especial, as
reuniões do colegiado.
Art. 17. O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser
atualizadoe aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a
posse dos Conselheiros.
Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário..
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO- PB , 26 DE
MARÇO DE 2021.

EXPEDE A PRESENTE PORTARIA:
Art.1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS FUNDEB), bem como os
seus respec vos suplentes, assim deﬁnidos:

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Ivanilda de França - Titular
Vilma de Lourdes Monteiro do Rego - Suplente
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Elizangela Dias de Araújo França - Titular
André Luis da Silva - Suplente
Maria José Félix Pereira - Titular
Vilma de Lourdes Pereira de Sousa - Suplente
REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA PÚBLICA
Maria Clara Jovencio Pereira – Titular
Luanda Brenda Guilhermino Dias - Suplente
João Ba sta Neto - Titular
Anderson de Oliveira Silva - Suplente
REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ednaldo Alves dos Santos - Titular
Ana Maria Jus no dos Santos - Suplente
REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR
Helena Dantas Ramos - Titular
Fabio da Silva Moreira - Suplente
Art.2º. Este Conselho será cons tuído por 11 membros tulares e seus
respec vos suplentes
§ 1º O mandato dos conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos termos desta
lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022;

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
GABINETE DA PREFEITA
Portaria Nº123 /2021

Riachão do Poço 26 de março de 2021.

Dispõe sobre a homologação dos Conselheiros Indicados pelos
segmentos para o Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e Valorização dos Proﬁssionais da Educação
CACS- FUNDEB, em conformidade com o Art. 212-A da
Cons tuição Federal, regularmente na forma da Lei Federal nº
14.113, de 25 de dezembro de 2020.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 66, inciso VI, da Lei
Orgânica do município de Riachão do Poço, Estado da Paraíba e a Lei Municipal
nº 342 de 26 de março de 2021 que ins tui o novo Conselho do CACS FUNDEB
e da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020.
CONSIDERANDO que o Art. 33 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de
2020 que regulamenta o acompanhamento e o controle social sobre a

§ 2º O mandato do conselheiro, nomeado para subs tuir membros que tenha se
afastado antes do ﬁnal do mandato do Conselho, terá inicio na data da
publicação do Ato de sua nomeação e se estenderá até a data do termino do
mandato vigente do Conselho.
Art. 3º. A atuação dos membros do Conselho não será remunerada, sendo
considerada a vidade de relevante interesse social.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete da Prefeita de Riachão do Poço, 26 de março de 2021.

MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO

FLAVIANA DAVI LIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITA

ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA

DIAGRAMAÇÃO: HERINALDO NUNES DE SENA

VICE-PREFEITO

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Distribuição gratuita: 30 exemplares
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§ 5º A cheﬁa de cada repartição pública deve estabelecer, quando possível,
sistema de rodízio entre os seus respectivos servidores, de forma a evitar grande
concentração de pessoas em um mesmo ambiente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA


ART. 5º Fica determinada, em caráter extraordinário, até 06 de abril de
2021, restrição de locomoção noturna (toque de recolher), vedados a qualquer
indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças
públicas,das 22hàs 05h, em todo o território municipal.

DECRETO MUNICIPAL Nº 10 DE 26 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe sobre adoção de medidas e prorrogação de
prazos em virtude da pandemia causada pelo novo
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.


§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as
hipóteses de deslocamento para ida e volta a serviços de saúde ou farmácia, para
compra de medicamentos, ou situações em que ﬁque comprovada a urgência, ﬁcando o
responsável pelas informações sujeito às penalidades legais caso não se comprove a
veracidade da justiﬁcativa apresentada.

MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO, PREFEITA DO
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO POÇO – PB, no uso das atribuições legais, e,
ainda:


§ 2º A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores,
funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas
unidades públicas ou privadas de saúde, segurança e demais atividades essenciais.

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição
Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”;

ART. 6º Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de
proteção facial que cubram nariz e boca, em todas as vias e espaços públicos, inclusive
em transporte coletivo e estabelecimentos comerciais, em todo o território municipal,
ainda que produzidas de forma artesanal ou caseira.

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 41.120, de 25 de março de
2021, do Governo do Estado da Paraíba;
CONSIDERANDO que o Município de Riachão do Poço foi
classiﬁcado na bandeira laranja na 21ª avaliação epidemiológica realizada pela
Secretaria de Estado da Saúde;
DECRETA:

ART. 1º Fica mantida, até o dia 06 de abril de 2021, a situação de
emergência declarada no art. 1º do Decreto nº 05 de 18 de março de 2020, bem
como suas demais disposições, no que for compatível com os termos deste
Decreto.
ART. 2º Fica prorrogada a suspensão das aulas presenciais em todas as
escolas da rede municipal e privada de ensino, mantendo-se as atividades remotas,
até que sobrevenha Decreto dispondo sobre eventual retorno.
§ 1º A Secretaria Municipal de Educação poderá convocar os
servidores vinculados à pasta para efetuar, presencialmente, o planejamento das
aulas e atividades remotas, bem como da volta às atividades presenciais.
§ 2º Enquanto perdurar a suspensão prevista neste artigo, a Secretaria
de Educação poderá, ainda, estabelecer regime de escala para as atividades
presenciais a serem realizadas pelos servidores da pasta.
ART. 3º Fica prorrogada, até o dia 06 de abril de 2021, a suspensão dos
eventos de massa, de caráter governamental, esportivo, artístico, cultural,
comercial e religioso, que envolvam grande concentração de pessoas.
Parágrafo único. A mesma vedação se aplica a eventos corporativos ou
sociais que envolvam grande concentração de pessoas, tais como encontros,
comemorações, festas, paredões de som, shows e assemelhados, em bares,
restaurantes, casa de festas e congêneres, em ambientes abertos ou fechados.
ART. 4º As atividades presenciais da administração devem obedecer às
medidas restritivas de precaução e distanciamento social previstas recomendadas
pelas autoridades públicas e organizações de saúde, permitido o trabalho remoto
(home ofﬁce) quando possível.
§ 1º O atendimento nas repartições públicas que cujas atividades não
estão suspensas funcionarão, preferencialmente via agendamentos, observadas
todas as cautelas de higiene e distanciamento social.
§ 2º Fica estabelecido de dever de cautela quanto ao trabalho presencial
dos servidores municipais que integram os grupos de risco, assim entendido como
aqueles citados no art. 15 deste decreto, cujo trabalho presencial será realizado de
modo a minimizar riscos.
§ 3º Os servidores que integram os grupos de risco e exercem cargos
com atribuições que os expõe a perigo elevado de contaminação, assim entendidos
como aqueles que se enquadram no art. 1º, § 1º, incisos I e III, § 2º, incisos I e IV, e
§ 3º, incisos I e VII, da Lei nº 276/2018, sempre que possível, poderão ser
readaptados de função, na forma do art. 24 da Lei Complementar Municipal nº
01/2002.
§ 4º Caso a readaptação não seja possível, poderá ser deferido o
afastamento das atividades presenciais do servidor integrante do grupo de risco,
desde que haja recomendação médica inserida em laudo médico fundamentado,
especiﬁcando as razões da necessidade da medida.

§ 1º A obrigatoriedade do uso de máscara, de que trata este artigo, perdurará
enquanto vigorar o estado de emergência disposto no Decreto nº 05, de 18 de março de
2020, e ora prorrogado.
§ 2º A disposição prevista no caput não se aplica às pessoas com Transtorno
do Espectro Autista - TEA desde que comprovadamente demonstrada essa condição,
através de laudo médico que ateste o diagnóstico do CID F84, da Carteira de
Identiﬁcação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA ou de outro
documento que comprove o diagnóstico do CID F84.
§ 3º Para as pessoas enquadradas na condição prevista no parágrafo
anterior ﬁca recomendada a utilização de máscara, a critério dos pais ou responsáveis.
§ 4º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e
operadores de veículos ﬁcam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus
servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.
ART. 7º Até 06 de abril de 2021 ﬁca suspensa a realização de missas, cultos
e quaisquer cerimônias religiosas presenciais.
§ 1º A vedação tratada no caput não se aplica a atividades de preparação,
gravação e transmissão de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas pela
internet ou por outros veículos de comunicação, realizadas em igrejas, templos ou
demais locais destacados para este ﬁm, com restrição de presença apenas aos ministros
e oﬁciais religiosos, músicos e o correspondente pessoal de apoio técnico;

§ 2º A vedação contida no caput não impede o funcionamento das igrejas e
templos para as ações de assistência social e espiritual, desde que realizadas sem
aglomeração de pessoas e observadas todas as normas sanitárias vigentes.

ART. 8º Até o dia 06 de abril de 2021, somente poderão funcionar as
seguintes atividades, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e
observando todas as normas sanitárias vigentes, sobretudo o uso de máscara,
higienização das mãos e o distanciamento social:
I – estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos,
psicológicos, laboratórios de análises clínicas e as clínicas de ﬁsioterapia e de
vacinação;
II – clínicas e hospitais veterinários, bem como os estabelecimentos
comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à área;
III – distribuição e comercialização de combustíveis e derivados e
distribuidores e revendedores de água e gás;
IV - hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias,
padarias e lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis, ﬁcando
expressamente vedado o consumo de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no
local;
V - produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde
e à higiene;
VI - feiras livres, desde que observadas as boas práticas de operação
padronizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da
Pesca, e pela Legislação Municipal que regular a matéria;
VII - agências bancárias e casas lotéricas, nos termos do Decreto Estadual
nº 40.141, de 26 de março de 2020, exceto nos dias 27 e 28 de março e 02, 03 e 04 de
abril;
VIII- cemitérios e serviços funerários;
IX - atividades de manutenção, reposição, assistência técnica,
monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações de máquinas e equipamentos
em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e
climatização;
X - serviços de call center, observadas as normas do Decreto Estadual nº
40.141, de 26 de março de 2020;
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XI - segurança privada;
XII - empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e
internet;
XIII - as lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários e insumos
de informática, durante o prazo mencionado no caput, poderão funcionar,
exclusivamente por meio de serviço de entrega de mercadorias (delivery), inclusive
por aplicativos, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes dentro
das suas dependências;
XIV - assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
XV - atividades destinadas à manutenção e conservação do patrimônio e ao
controle de pragas urbanas;
XVI - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e telecomunicação
em geral;
XVII - os serviços de assistência técnica e manutenção, vedada, em
qualquer hipótese, a aglomeração de pessoas;
XVIII - óticas e estabelecimentos que comercializem produtos
médicos/hospitalares, que poderão funcionar, exclusivamente, por meio de entrega em
domicílio, inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias,
vedando-se a aglomeração de pessoas;
XIX - empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra terceirizada;
XX – comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio
atacadista de medicamentos;
XXI –serviços de transporte de passageiros e de cargas;
XXII – hotéis, pousadas e similares;
XXIII - assessoria e consultoria jurídicas e contábeis;
XXIV – indústria;
XXV - restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres
somente poderão funcionar até 21:30 horas, exclusivamente por meio de entrega em
domicílio (delivery), inclusive por
aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias (take away), vedando-se a
aglomeração de pessoas.
§ 1º O horário de funcionamento estabelecido no inciso XXV não se aplica
a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior
de rodoviárias e postos de combustíveis localizados nas rodovias, sendo vedada a
comercialização de bebidas alcoólicas após 16:00 horas.
§ 2º Os estádios, ginásios, centros esportivos e os parques ﬁcarão fechados
no período citado no caput.
ART. 9º 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 Fica estabelecido o dever de evitar, em qualquer hipótese, a
aglomeração de pessoas.
§ 2º É de responsabilidade dos estabelecimentos autorizados a funcionar
exigir o uso de máscara por funcionários, colaboradores e clientes, e orientar as
pessoas quanto ao distanciamento necessário.
§ 3º Os estabelecimentos devem disponibilizar álcool em gel 70% em local
visível para uso de clientes e funcionários, durante o período em que permanecerem no
local.
§ 4º Sempre que possível, devem optar os estabelecimentos pela ventilação
natural, mantendo portas e janelas abertas.
ART. 10 As pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de
contágio pela COVID-19, inclusive pessoas assintomáticas que tiveram contato com
pessoas infectadas ou suspeitas de contágio, deverão permanecer em conﬁnamento
obrigatório no domicílio, em unidade hospitalar ou em outro lugar determinado pela
autoridade de saúde.
ART.11 Fica qualquer servidor da Administração Municipal ou Estadual,
inclusive integrantes das Polícia Militar e Civil, bem como qualquer outro agente
público, a realizar a ﬁscalização e requerer providências para o efetivo cumprimento
das medidas previstas neste decreto.
Parágrafo único. O descumprimento acarretará a adoção e/ou
comunicação às autoridades competentes para providências destinadas a apuração das
infrações previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437/1977 e dos crimes previstos nos
arts. 268 e 330 do Código Penal.
ART. 12 Ficam sujeitos ao dever especial de proteção por pessoas do grupo
de risco as pessoas que, de acordo com as orientações das autoridades da saúde, se
enquadram no grupo de risco da COVID-19, designadamente os maiores de 60
(sessenta) anos, os imunodeprimidos e os portadores de doença crônica, hipertensos,
os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória
crônica, os hipertensos, os doentes oncológicos, os com doenças respiratórias, bem
como aqueles com determinação médica.
§ 1º Fica recomendado que as pessoas sujeitas ao dever especial de
proteção evitem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas
equiparadas a vias públicas, exceto, com o uso obrigatório de máscaras, para realizar as
seguintes atividades, caso sejam absolutamente necessárias:
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I - deslocamentos para aquisição de bens e serviços em farmácias,
supermercados e outros estabelecimentos que forneçam itens essenciais à
subsistência;
II - deslocamentos por motivos de saúde, designadamente para obter
assistência em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros estabelecimentos do
mesmo gênero;
III - deslocamento para agências bancárias e casas lotéricas, apenas se não
for possível a realização da operação bancária através de internet ou por telefone;
IV - deslocamentos para outras atividades essenciais ou por outros motivos
de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justiﬁcados.
§ 2º A recomendação prevista no § 1° deste artigo não se aplica aos
proﬁssionais de saúde e de quaisquer outros setores cujo funcionamento seja essencial
para o controle da pandemia da COVID-19.
ART. 13 Ficam mantidas e ratiﬁcadas todas as deliberações anteriormente
adotadas relativas ao combate da pandemia do novo coronavírus, no que forem
compatíveis com os termos deste decreto.
ART. 14 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas,
prorrogadas ou antecipadas, a qualquer momento, de acordo com a situação
epidemiológica do município.
ART. 15 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Riachão do Poço – PB, 26 de março de 2021

