
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 4.658/2022                                                                  DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E
EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO
CORONAVÍRUS (COVID-19) NO SETOR DE EVENTOS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAMPINA GRANDE, Estado da Paraíba, no uso das suas
atribuições legais, previstas no Art. 30, inciso I, da Constituição Federal e no Art. 10, inciso I,
da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO Decreto Estadual n.º 42.264, de 15 de fevereiro de 2022, que permite a
cautelosa execução de algumas atividades, com a manutenção da observância dos
protocolos sanitários vigentes, para continuidade da contenção da disseminação e expansão
do Coronavírus;

CONSIDERANDO a permanência do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n.º 188, de 03 de
janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus
(COVID-19), nos termos do Decreto Federal n.º 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica da infecção humana
pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 40.122, de 13 de março de 2020, que reconheceu e
decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba, ante ao contexto de Emergência em
Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde, a declaração da condição de
pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de
Saúde;

CONSIDERANDO que a Súmula Vinculante n.º 38, do STF, consigna que é competente o
Município para fixar o horário e as condições de funcionamento de estabelecimento
comercial;

CONSIDERANDO que o Município de Campina Grande/PB sempre defendeu que as medidas
de restrição para auxílio no combate ao Coronavírus devem ser compatíveis com o avanço e
a regressão do número de pessoas infectadas e de internações hospitalares;

e CONSIDERANDO que todos os esforços, nesse momento, são importantes para mantermos
a situação sob controle, SENDO FUNDAMENTAL A PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO DE TODA
A POPULAÇÃO, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO NÃO AGRAVE NOVAMENTE SEUS ÍNDICES DE
INTERNAÇÃO;
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D E C R E T A.

Art. 1º. Os encontros religiosos realizados durante o período de carnaval, por se tratarem de
atividade essencial e eventos de interesse espiritual, social e econômico reconhecidos pelo
Município de Campina Grande, têm sua realização garantida por se assemelharem, na
essência, à atividade eclesiástica desempenhada no interior dos templos religiosos,
autorizados a funcionar com 80% de sua capacidade máxima, de acordo com o Art. 5º do
Decreto Estadual n.º 42.229/2022.

Parágrafo único. Os eventos citados no caput deste artigo deverão zelar pela obediência das
medidas sanitárias estabelecidas, requerendo, de todos os participantes, a obrigatoriedade
do cumprimento dos protocolos sanitários, como o uso de máscaras, manter o
distanciamento social e a higienização das mãos com álcool gel ou álcool 70%.

Art. 2º. No período compreendido entre 18 de fevereiro e 06 de março do ano em curso, fica
permitida a realização de eventos sociais e corporativos, com ocupação de até 50%
(cinquenta por cento) da capacidade do local, observando todos os protocolos elaborados
pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º. No período compreendido entre 18 de fevereiro e 06 de março do ano em curso, fica
permitida a realização dos demais eventos com ocupação de até 50% (cinquenta por cento)
da capacidade do local e com limitação estabelecida no Art. 13 do Decreto Estadual n.°
42.229/2022, observando-se também todos os protocolos elaborados pela Secretaria
Municipal de Saúde.

Art. 4º. A GEVISA, o PROCON Municipal, a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e o CEREST
ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste
Decreto.

Art. 5º. Fica decretado ponto facultativo, nas repartições públicas municipais, nos dias 28 de
fevereiro (segunda-feira), 01 de março (terça-feira) e 02 de março (quarta-feira) do corrente
ano.

§1º. No dia 02 de março, o expediente será a partir das 13:00 horas.

§2º. Excluem-se da liberação prevista neste Decreto as atividades consideradas essenciais ao
normal cumprimento dos serviços de responsabilidade do Município.

§3º. Cabe aos Secretários Municipais, por meio de planejamento interno, a atribuição de
garantir a essencialidade prevista no parágrafo anterior.
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Art. 6º. Fica vedada a utilização de veículos a serviço da Municipalidade, exceto os que
estiverem à disposição dos Eventos Religiosos e dos serviços essenciais previstos no artigo
anterior.

Parágrafo Único. Os demais veículos deverão ser recolhidos às suas Secretarias.

Art. 7º. As dúvidas e denúncias acerca das vedações e permissões estabelecidas no presente
Decreto poderão ser dirimidas através de consulta formulada à Procuradoria-Geral do
Município, GEVISA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e PROCON MUNICIPAL,
através dos contatos institucionais e do Portal oficial da Prefeitura Municipal de Campina
Grande (http://www.campinagrande.pb.gov.br) e do Disque Denúncia (0800 095 5126).

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional, 17 de fevereiro de 2022.

BRUNO CUNHA LIMA BRANCO
Prefeito Constitucional

http://www.campinagrande.pb.gov.br

