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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
LEI MUNICIPAL N° 1106 DE 25 DE FEVEREIRO  
 
Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e 
os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos 
que produzam produtos de origem animal e dá outras 
providências, no Município de Brejo do Cruz. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das suas atribuições, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Esta Lei fixa normas de inspeção e de fiscalização 
sanitária, no Município de Brejo do Cruz, para a 
industrialização, o beneficiamento e a comercialização de 
produtos de origem animal, cria o Serviço de Inspeção 
Municipal - SIM e dá outras providências. 
Parágrafo único - Esta Lei está em conformidade com a Lei 
Federal nº 9.712/1998, Decreto Federal nº 5.741/2006 e 
Decreto nº 7.216/2010, que constituiu e regulamentou o 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 
(Suasa). 
Art. 2º - A Inspeção Municipal, depois de instalada, pode ser 
executada de forma permanente ou periódica. 
§ 1º - A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de 
forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das 
diferentes espécies animais. 
I - Entende-se por espécies animais de abate, os animais 
domésticos de produção, silvestres e exóticos criados em 
cativeiros ou provenientes de áreas de reserva legal e de 
manejo sustentável. 
§ 2º - Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei a 
inspeção será executada de forma periódica. 
I - os estabelecimentos com inspeção periódica terão a 
frequência de execução de inspeção estabelecida em normas 
complementares expedidas por autoridade competente da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de 
Saúde, considerando o risco dos diferentes produtos e 
processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos 
controles dos processos de produção e do desempenho de 
cada estabelecimento, em função da implementação dos 
programas de autocontrole. 
§3º - A inspeção sanitária se dará: 
I - nos estabelecimentos que recebem animais, 
matérias-primas, produtos, subprodutos e seus derivados, de 
origem animal para beneficiamento ou industrialização; 
II - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-
primas de origem animal, em caráter complementar e com a 
parceria da defesa sanitária animal, para identificar as causas 
de problemas sanitários apurados na matéria-prima e/ou nos 
produtos no estabelecimento industrial. 
 
§4º - Caberá ao Serviço de Inspeção Municipal de Brejo do 
Cruz a responsabilidade das atividades de inspeção sanitária. 
Art. 3º - Os princípios a serem seguidos no presente 
regulamento são: 
I - Promover a preservação da saúde humana e do 
meio ambiente e, ao mesmo tempo, que não implique 
obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria rural 
de pequeno porte; 
II - Ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos 
produtos finais; 
III - Promover o processo educativo permanente e 
continuado para todos os atores da cadeia produtiva, 
estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a 

máxima participação do governo, da sociedade civil, de 
agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnica e 
científica nos sistemas de inspeção. 
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Agricultura poderá 
estabelecer parceria e cooperação técnica com municípios, 
Estado da Paraíba e a União e participar de consórcio de 
municípios para facilitar o desenvolvimento de atividades e 
para a execução do Serviço de Inspeção sanitária em conjunto 
com outros municípios, bem como solicitar a adesão ao Suasa. 
Parágrafo único - Após a adesão do SIM ao Suasa os produtos 
inspecionados poderão ser comercializados em todo o território 
nacional, de acordo com a legislação vigente. 
Art. 5º - A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário 
dos produtos de origem animal após a etapa de elaboração, 
compreendido na armazenagem, no transporte, na distribuição 
e na comercialização até o consumo final e será de 
responsabilidade da Vigilância Sanitária do Município de Brejo 
do Cruz incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e 
similares, em conformidade ao estabelecido na Lei nº 
8.080/1990. 
Parágrafo único - A inspeção e a fiscalização sanitária serão 
desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, 
paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária 
entre os órgãos responsáveis pelos serviços. 
Art. 6º - O Serviço de Inspeção Municipal respeitará as 
especificidades dos diferentes tipos de produtos e das 
diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria rural 
de pequeno porte. 
Parágrafo único - Entende-se por estabelecimento 
agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de 
propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou 
coletiva, localizada no meio rural, com área útil construída não 
superior a duzentos e cinquenta metros quadrados (250m²), 
destinado exclusivamente ao processamento de produtos de 
origem animal, dispondo de instalações para abate e/ou 
industrialização de animais produtores de carnes, bem como 
onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, 
preparados, conservados, armazenados, depositados, 
acondicionados, embalados e rotulados a carne e seus 
derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus 
derivados, o ovo e seus derivados, os produtos das abelhas e 
seus derivados, não ultrapassando as seguintes escalas de 
produção: 
a) estabelecimento de abate e industrialização de 
pequenos animais (coelhos, rãs, aves e outros pequenos 
animais) - aqueles destinado ao abate e industrialização de 
produtos e subprodutos de pequenos animais de importância 
econômica, com produção máxima de 5 (cinco) toneladas de 
carne por mês. 
  
b) estabelecimento de abate e industrialização de 
médios (suínos, ovinos, caprinos) e grandes animais (bovinos/ 
bubalinos/ equinos) - aqueles destinados ao abate e/ou 
industrialização de produtos e subprodutos de médios e 
grandes animais de importância econômica, com produção 
máxima de 08 (oito) toneladas de carne por mês. 
c) Fábrica de produtos cárneos - aqueles destinados à 
agroindustrialização de produtos e subprodutos cárneos em 
embutidos, defumados e salgados, com produção máxima de 5 
(cinco) toneladas de carne por mês. 
d) estabelecimento de abate e industrialização de 
pescado - enquadram-se os estabelecimentos destinados ao 
abate e/ou industrialização de produtos e subprodutos de 
peixes, moluscos, anfíbios e crustáceos, com produção máxima 
de 4 (quatro) toneladas de carnes por mês. 
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e) estabelecimento de ovos - destinado à recepção e 
acondicionamento de ovos, com produção máxima de 5.000 
(cinco mil) dúzias por mês. 
f) Unidade de extração e beneficiamento dos produtos 
das abelhas - destinada à recepção e industrialização de 
produtos das abelhas, com produção máxima de 30 toneladas 
por ano. 
g) estabelecimentos industriais de leite e derivados: 
enquadram-se todos os tipos de estabelecimentos de 
industrialização de leite e derivados previstos no presente 
Regulamento destinados à recepção, pasteurização, 
industrialização, processamento e elaboração de queijo, iogurte 
e outros derivados de leite, com processamento máximo de 
30.000 (trinta mil) litros de leite por mês. 
 
Art. 7º - Será constituído um Conselho de Inspeção Sanitária 
com a participação de representante da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Secretaria Municipal de Saúde e dos agricultores 
para aconselhar, sugerir, debater e definir assuntos ligados a 
execução dos serviços de inspeção e de fiscalização sanitária e 
sobre criação de regulamentos, normas, portarias e outros. 
Art. 8º - Será criado um sistema único de informações sobre 
todo o trabalho e procedimentos de inspeção e de fiscalização 
sanitária, gerando registros auditáveis. 
Parágrafo único - Será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Agricultura, e da Secretaria Municipal de Saúde a 
alimentação e manutenção do sistema único de informações 
sobre a inspeção e a fiscalização sanitária do respectivo 
município. 
Art. 9º - Para obter o registro no serviço de inspeção o 
estabelecimento deverá apresentar o pedido instruído pelos 
seguintes documentos: 
I - requerimento simples dirigido ao responsável pelo 
serviço de inspeção municipal; 
II - laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de 
acordo com instruções baixadas pela Secretaria Municipal de 
Agricultura; 
III - Licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão 
Ambiental competente ou estar de acordo com a Resolução do 
CONAMA nº 385/2006; 
Parágrafo único - Os estabelecimentos que se enquadram na 
Resolução do CONAMA nº 385/2006 são dispensados de 
apresentar a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento 
de iniciar suas atividades devem apresentar somente a Licença 
Ambiental Única. 
IV - Documento da autoridade municipal e órgão de saúde 
pública competente que não se opõem à instalação do 
estabelecimento. 
V- apresentação da inscrição estadual, contrato social 
registrado na junta comercial e cópia do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ ou CPF do produtor para 
empreendimentos individuais, sendo que esses documentos 
serão dispensados quando apresentarem documentação que 
comprove legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos, 
próprios ou de uma Figura Jurídica a qual estejam vinculados; 
VI - planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos 
equipamentos e memorial descritivo simples e sucinto da obra, 
com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de 
água, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e 
resíduos industriais e proteção empregada contra insetos; 
VII - memorial descritivo simplificado dos procedimentos e 
padrão de higiene a serem adotados; 
VIII - boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso 
não disponha de água tratada, cujas características devem se 
enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais; 

§1º - Tratando-se de agroindústria rural de pequeno porte as 
plantas poderão ser substituídas por croquis a serem 
elaborados por engenheiro responsável ou técnico dos 
Serviços de Extensão Rural do Estado ou do Município. 
§2º Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edificado, 
será realizada uma inspeção prévia das dependências 
industriais e sociais, bem como da água de abastecimento, 
redes de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação 
ao terreno. 
Art. 10 - O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um 
tipo de atividade, devendo, para isso, prever os equipamentos 
de acordo com a necessidade para tal e, no caso de empregar 
a mesma linha de processamento, deverá ser concluída uma 
atividade para depois iniciar a outra. 
Parágrafo único - O Serviço de Inspeção Municipal pode 
permitir a utilização dos equipamentos e instalações destinados 
à fabricação de produtos de origem animal, para o preparo de 
produtos industrializados que, em sua composição principal, 
não haja produtos de origem animal, mas nestes produtos não 
podem constar impressos ou gravados, os carimbos oficiais de 
inspeção previstos neste Regulamento, estando os mesmos 
sob responsabilidade do órgão competente. 
Art. 11 - A embalagem dos produtos de origem animal deverá 
obedecer às condições de higiene necessárias à boa 
conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do 
consumidor, obedecendo às normas estipuladas em legislação 
pertinente. 
Parágrafo Único - Quando a granel, os produtos serão 
expostos ao consumo acompanhados de folhetos ou cartazes 
de forma bem visível, contendo informações previstas no caput 
deste Artigo. 
Art. 12 - Os produtos deverão ser transportados e 
armazenados em condições adequadas para a preservação de 
sua sanidade e inocuidade. 
Art. 13 - A matéria-prima, os animais, os produtos, os 
subprodutos e os insumos deverão seguir padrões de sanidade 
definidos em regulamento e portarias específicas. 
Art. 14 - Serão editadas normas específicas para venda direta 
de produtos em pequenas quantidades, conforme previsto no 
Decreto Federal nº 7.541/2006. 
Art. 15 - Os recursos financeiros necessários à implementação 
da presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal serão 
fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de 
Agricultura, constantes no Orçamento do Município de Brejo do 
Cruz 
Art. 16 - Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na 
execução da presente Lei, bem como a sua regulamentação, 
serão resolvidos através de resoluções e decretos baixados 
pela Secretaria Municipal de Agricultura, após debatido no 
Conselho de Inspeção Sanitária. 
Art. 17 - Ficam revogadas as disposições em contrário a esta 
Lei. 
Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brejo do Cruz-PB, 25 de fevereiro de 2021. 
 
__________________________________________________ 

Tales Torricelli de Sousa Costa e Silva 
Prefeito Constitucional 

 
LEI MUNICIPAL N° 1107 DE 25 DE FEVEREIRO  
  
Dispõe sobre a regulamentação do transporte escolar 
intermunicipal para os estudantes residentes na cidade de 
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Brejo do Cruz na forma que especifica e dá outras 
providências. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das suas atribuições, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar 
os veículos de transporte escolar, adquiridos no âmbito do 
Programa Caminhos da Escola, para o transporte de 
estudantes da zona urbana e da educação superior, residentes 
na cidade de Brejo do Cruz-PB, para escolas, faculdades e 
universidades situadas nas cidades de Patos/PB, Catolé do 
Rocha/PB, São Bento/PB e Caicó/RN, nos termos do parágrafo 
único, do artigo 5º da lei federal Nº 12.816, de 5 de junho de 
2013, e do artigo 4º da Resolução Nº 45, de 20 de novembro 
de 2013. 
Parágrafo Único. Os veículos de que trata o caput deste artigo 
serão fornecidos desde que não haja prejuízo ao atendimento 
dos estudantes residentes na zona rural e matriculados nas 
escolas da rede pública municipal de ensino básico. 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o 
transporte escolar municipal para os estudantes residentes na 
cidade de Brejo do Cruz/PB, matriculados em ensino superior e 
ensino médio de nível técnico, para escolas, faculdades e 
universidades situadas nas cidades de Patos/PB, Catolé do 
Rocha/PB, São Bento/PB e Caicó/RN. 
§1º As garantias contidas nesta lei, serão limitadas à 
quantidade de veículos pertencentes à frota escolar mantida 
pelo Município de Brejo do Cruz/PB, inclusive com 
fornecimento de abastecimento, conforme disponibilidade 
orçamentária e financeira para custeio das referidas despesas; 
§2º Os Estudantes interessados em utilizar o serviço de 
transporte intermunicipal, deverão atender aos seguintes 
requisitos: 
I - Estar devidamente cadastrados junto à Secretaria 
Municipal de Educação, preenchendo o formulário contido no 
Anexo I desta lei; 
II – O formulário de que trata o Inciso anterior deverá 
ser instruído com cópias dos seguintes documentos; 
a) RG e CPF dos pais, caso de alunos menores de 18 
anos; 
b) RG e CPF do Estudante; 
c) Comprovante de Residência (conta de água, luz ou 
telefone). Se residir em casa alugada, apresentar recibo de 
aluguel ou Cópia do Contrato de locação; 
d) Comprovante de matrícula na instituição de ensino 
correspondente ao período letivo a ser cursado (o estudante 
deverá manter o comprovante de matrícula atualizado); 
  
Art. 3º - Os documentos a que se refere o Art. 2º serão exigidos 
anual ou semestralmente, no prazo e forma estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 4º - O transporte dos estudantes obedecerá aos critérios de 
organização, horário, origem e destino, a serem definidos pela 
Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a 
Coordenadoria Municipal de Transportes. 
Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução desta Lei 
correrão por conta do orçamento vigente, suplementado se 
necessário, com a seguinte dotação orçamentária: 
I - Secretaria Municipal de Educação; 
II - Manutenção das atividades do Transporte escolar. 
Art. 6º - Para a satisfação e atendimento ao escopo desta Lei, 
caberá exclusivamente ao Poder Executivo Municipal analisar a 
oportunidade, conveniência e legalidade do referido custeio, 

observando sempre a realidade orçamentária e financeira da 
gestão administrativa. 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 8º - Esta lei entra em vigência na data de sua publicação. 
 
Brejo do Cruz-PB, 25 de fevereiro de 2021. 
 
__________________________________________________ 

Tales Torricelli de Sousa Costa e Silva 
Prefeito Constitucional 

 
LEI MUNICIPAL N° 1108 DE 25 DE FEVEREIRO  
 
Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 
do município de Brejo do Cruz e dá outras providências. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das suas atribuições, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O piso salarial profissional dos agentes comunitários 
de saúde e dos agentes de combate as endemias, a partir de 
1º de janeiro de 2021, serão reajustados de acordo com a Lei 
Federal nº. 13.708, de 14 de agosto de 14 de agosto de 2018, 
perfazendo o importe mensal de R$ 1.550,00 (um mil, 
quinhentos e cinquenta reais). 
 
Art. 2º- As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 
conta da Lei Orçamentária Anual, aprovada para o exercício de 
2021. 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2021, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 
      Brejo do Cruz-PB, em 25 de fevereiro de 2021. 
 
__________________________________________________ 

Tales Torricelli de Sousa Costa e Silva 
Prefeito Constitucional 

 
 

DECRETO Nº 1198/2021, DE 11 DE MARÇO DE 2021. 
 
DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS 
TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO 
MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ – PB, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ/PB, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
 
CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da 
Saúde por meio da Portaria no 188, de 03 de janeiro de 2020, 
em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo 
Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal no 
7.616, de 17 de novembro de 2011; 
 
CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão 
pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, 
anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de 
março de 2020; 
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de 
março de 2020, que declarou “situação de Emergência no 
Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de 
Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo 
Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia 
de infecção humana pelo Coronavírus definida pela 
Organização Mundial de Saúde”; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual no 41.086, 
de 09 de março de 2021, que estabeleceu diversas novas 
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 
pelo Novo Coronavírus no Estado da Paraíba; 
 
CONSIDERANDO que a partir de 15 de janeiro de 2021 o 
Estado da Paraíba voltou a apresentar mais que 1.000 casos 
novos divulgados ao dia, além de mais de 70% dos óbitos 
divulgados ocorridos nas últimas 24 horas; 
  
CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 
aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 
10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos 
aglomerados; 
 
CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico 
apresentado nas últimas semanas e a necessidade de adoção 
de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a 
expansão do número de casos no Município de Brejo do Cruz – 
PB; 
 
CONSIDERANDO o alto índice de pessoas infectadas pelo 
Novo Coronavírus, nos últimos dias, no Município de Brejo do 
Cruz – PB; 
 
CONSIDERANDO que na 20ª avaliação do Plano Novo 
Normal, 95% dos municípios paraibanos encontram-se em 
bandeira laranja, crescendo sua participação em relação à 
avaliação anterior, inclusive o Município de Brejo do Cruz – PB; 
 
CONSIDERANDO que o Governo do Estado, ao publicar o 
Decreto Estadual nº 41.086/2021, permitiu que os 
estabelecimentos do setor de serviços e o comércio diurno 
poderão funcionar o equivalente a 8 horas por dia, o que já é 
praticado no município de Brejo do Cruz – PB; 
 
CONSIDERANDO que os estabelecimentos comerciais diurnos 
(Lojas comerciais) situados no Município de Brejo do Cruz – PB 
já cumprem as medidas sanitárias exigidas pelos órgãos 
competentes, e de prevenção ao combate à proliferação do 
Novo Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO que no município de Brejo do Cruz – PB não 
possui Transporte Público Coletivo que possa gerar 
aglomeração de pessoas no seu interior, nos horários de início 
e término do expediente de trabalho; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas mais 
restritivas em alguns locais que possuem maior facilidade de 
propagação do Novo Coronavírus, condicionando sua abertura 
ao cumprimento de todas as medidas sanitárias exigidas pelos 
Órgãos Competentes ou, em alguns casos, o fechamento do 
estabelecimento enquanto estiver em vigor os efeitos do 
presente Decreto, inclusive nos finais de semana; 
 
CONSIDERANDO que todas as medidas contidas neste 
decreto poderão, a qualquer momento, sofrer alterações em 

função do cenário epidemiológico do município Brejo do Cruz – 
PB; 
 
CONSIDERANDO estes e outros aspectos de relevante 
interesse da coletividade, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º – No período compreendido entre os dias 11 e 26 de 
março de 2021, no Município de Brejo do Cruz – PB, os bares, 
restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 
estabelecimentos similares ficam proibidos de funcionar com 
atendimento nas suas dependências das 16:00 horas até 06:00 
horas do dia seguinte. 
  
§1º - No período compreendido entre 11 e 26 de março de 
2021, os estabelecimentos citados no caput poderão funcionar, 
entre 16:00 horas e 21:30 horas, exclusivamente através de 
delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway). 
§2º - Os estabelecimentos autorizados a funcionarem deverão 
atender às determinações constantes nas Instruções 
Normativas, Portarias e Decretos expedidos pelos Governos 
Federal, Estadual e Municipal, bem como pelos Órgãos de 
Vigilância em Saúde, em especial, dentre outras: 
I. As mesas deverão ficar a uma distância mínima de 
2,0m (dois metros), devendo ser higienizadas constantemente; 
II. Os funcionários e colaboradores devem 
obrigatoriamente utilizar máscara de proteção e protetor facial 
(face shield); 
III. Afixar em local visível, a quantidade máxima de 
mesas e pessoas no interior do estabelecimento; 
IV. Atender as demais normas contidas nas 
determinações expedidas pelo Poder Executivo Municipal e 
demais órgãos de vigilância em saúde; 
§3º - O horário de funcionamento estabelecido no “caput” deste 
artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de 
hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam 
prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida 
comprovação dessa condição. 
 
Art. 2º - No período compreendido entre os dias 11 e 26 de 
março de 2021, no Município de Brejo do Cruz – PB os 
estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão 
funcionar das 08:00 horas até 18:00 horas, com intervalo de 2 
horas (intrajornada), sem aglomeração de pessoas nas suas 
dependências e observando todas as normas de 
distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 
Parágrafo único – Os estabelecimentos autorizados a 
funcionar, nos termos deste Decreto e no Decreto Estadual 
41.086/2021, deverão zelar pela obediência a todas as 
medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro 
da respectiva atividade, em especial: 
I. Evitar todo e qualquer tipo de aglomeração de 
pessoas; 
II. Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI’s para todos os funcionários, bem como instruí-los sobre 
todas as formas de higienização, sendo obrigatório o uso de 
máscaras pelos colaboradores, funcionários e clientes; 
III. Realizar higienização constante nas instalações, 
ambientes, superfícies, materiais, equipamentos e utensílios; 
IV. Manter à disposição, na entrada no estabelecimento 
e em lugar estratégico, álcool gel 70% (setenta por cento) ou 
lavatório contendo sabão líquido e toalha de papel, para 
utilização dos clientes e funcionários do local; 
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V. Limitar o número de clientes para uma pessoa por 
cada 4m2 (quatro metros quadrados) dentro dos 
estabelecimentos, devendo este disponibilizar um funcionário 
para realizar o controle rigoroso de acesso a apenas 1 pessoa 
por família; 
VI. Manter um espaçamento mínimo de 1,5 m (um metro 
e meio) linear entre os funcionários nos seus postos de 
trabalho e/ou consumidores nas filas de espera ou caixa. 
VII. Afixar em local visível, a quantidade máxima de 
pessoas permitidas no interior do estabelecimento; 
VIII. Colocar, quando necessário, proteção nos caixas; 
IX. Uso obrigatório de máscaras pelos clientes e demais 
frequentadores. 
 
Art. 3º - Das atividades permitidas pelo Plano Novo Normal, do 
Governo do Estado da Paraíba, poderão funcionar também, 
observando todos os protocolos elaborados pela 
  
Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria Municipal de 
Saúde, as seguintes atividades: 
I. salões de beleza, barbearias e demais 
estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo 
exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração 
de pessoas nas suas dependências e observando todas as 
normas de distanciamento social, das 08:00 às 18:00, com 
intervalo de 2 horas (intrajornada); 
II. academias, até 21:00 horas, desde que os alunos 
compareçam no horário previamente agendado, sem 
aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando 
todas as normas de higienização, distanciamento social e 
utilização de máscaras; 
III. escolinhas de esporte destinadas a crianças e 
adolescentes, até 21:00 horas; 
IV. instalações de acolhimento de crianças, como 
creches e similares; 
V. hotéis, pousadas e similares; 
VI. construção civil; 
VII. indústria. 
 
Art. 4º - A partir das 12:00 do dia 13 de março do ano de 2021, 
se estendendo até o dia 14 de março de 2021, e a partir das 
12:00 do dia 20 de março de 2021, se estendendo até o dia 21 
de março de 2021, de maneira excepcional, para reduzir a 
circulação humana no município de Brejo do Cruz – PB, 
conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, 
somente poderão funcionar as atividades abaixo relacionadas, 
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; 
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. cemitérios e serviços funerários; 
VI. serviços 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; 

VII. segurança privada; 
VIII. empresas de saneamento, energia elétrica, 
telecomunicações e internet; 
IX. assistência social e atendimento à população em 
estado de vulnerabilidade; 
X. os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e 
telecomunicação em geral; 
XI. 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 (takeaway), vedando- se a aglomeração de 
pessoas; 
XII. empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra 
terceirizada; 
XIII. feiras livres, desde que observadas as boas práticas 
de operação, seguindo as normas expedidas pelos Órgãos de 
Vigilância em Saúde; 
 
Art. 5º - Fica determinada a suspensão do retorno das aulas 
presenciais nas escolas da rede pública municipal de ensino, 
até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, 
garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 
41.010, de 07 de fevereiro de 2021. 
  
§1º - No período compreendido entre 11 e 26 de março de 
2021, as escolas e instituições privadas dos ensinos superior e 
médio funcionarão exclusivamente através do sistema remoto. 
§2º - As escolas e instituições privadas do ensino fundamental 
e do ensino infantil, poderão funcionar em sistema híbrido ou 
por meio remoto, conforme a escolha dos pais e responsáveis, 
nos termos do decreto 41.010, de fevereiro de 2021. 
 
Art. 6º - Permanece proibida, no período compreendido entre 
11 e 26 de março de 2021, a aglomeração de pessoas em 
qualquer que seja o ambiente, bem como para fins de lazer, e 
as atividades, com o mesmo fim, em praças e espaços públicos 
em geral e em áreas de lazer. 
 
Art. 7º - A Vigilância Sanitária Municipal, bem como todas as 
instituições assim autorizadas por Lei, em especial pelo 
Decreto Estadual no 41.086, de 10 de março de 2021, ficarão 
responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas 
estabelecidas neste decreto e o descumprimento sujeitará o 
estabelecimento à aplicação de multa e poderá́ implicar no 
fechamento do estabelecimento, sem prejuízo de outras 
medidas administrativas e judiciais, em caso de reincidência. 
§1º - Constatada qualquer infração ao disposto neste decreto, 
será́ o estabelecimento notificado, multado e poderá́ ser 
interditado por até́ 07 (sete) dias em caso de reincidência. 
§2º - Em caso de nova reincidência, será́ 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 
até́ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
§4º - Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, 
enumerados no tanto no art. 10 do Decreto Estadual no 
41.086/2021, quanto neste artigo, poderão aplicar as 
penalidades dispostas neste dispositivo. 
§5º - O disposto neste artigo não afasta a responsabilização 
civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que 
prevê̂ como crime contra a saúde pública o ato de 
infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a 
introdução ou propagação de doença contagiosa. 
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§6º - Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do 
disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao 
novo Coronavírus (COVID-19). 
 
Art. 8º - Permanece obrigatório, em todo território do município 
de Brejo do Cruz – PB, o uso de máscaras, mesmo que 
artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos 
os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior 
dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos 
veículos públicos e particulares. 
Parágrafo único - 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. 9º - Os Secretários Municipais poderão, através de ato 
próprio, disciplinar o horário de funcionamento dos órgãos 
públicos municipais aos quais estão vinculados, em razão do 
aumento significativo de casos do Novo Coronavírus, no 
Município de Brejo do Cruz 
– PB, enquanto durar os efeitos do presente decreto. 
 
Art. 10 - Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer 
momento, em função do cenário epidemiológico do município, e 
as medidas adotadas neste Decreto serão 
  
reavaliadas quando da divulgação de posterior avaliação do 
Plano Novo Normal e consequente edição de novo decreto 
pelo Estado da Paraíba. 
 
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
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LICITAÇÕES 

 
AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, comunica a todos 
os interessados que o PREGÃO PRESENCIAL 00009/2021, 
tendo como objeto: Contratação especializada em prestação de 
serviços de licenciamento, consultoria, instalação, implantação, 
treinamento, suporte técnico, manutenção e evolução de 
sistema no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de 
Brejo do Cruz/PB. Que tinha data de abertura prevista para o 
dia 25/03/2021 às 09:00 horas, será adiado, em virtude da 
necessidade de readequação do termo de referência, quanto a 
informações técnicas necessárias para a boa execução dos 
serviços. Fica a sessão de abertura do certame para o dia 
30/03/2021 às 09:30 horas, necessitando da retirada do 
adendo ao edital contendo as modificações. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 

supracitado. Telefone: (83) 3443–2240. E-mail: 
pmbclicita@gmail.com.  O adendo: www.brejodocruz.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br.  
 
Brejo do Cruz - PB, 11 de Março de 2021 
 

ALISON DE SOUSA SILVA 
Presidente da CPL 

 
AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, comunica a todos 
os interessados que o PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, 
tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em 
tecnologia da informação para prestação de serviços no 
SIGEDUC – Sistema Integrado de Gestão da Educação. Que 
tinha data de abertura prevista para o dia 25/03/2021 às 15:00 
horas, será adiado, em virtude da necessidade de readequação 
do termo de referência, quanto a informações técnicas 
necessárias para a boa execução dos serviços. Fica a sessão 
de abertura do certame para o dia 30/03/2021 às 15:00 horas, 
necessitando da retirada do adendo ao edital contendo as 
modificações. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3443–2240. E-mail: pmbclicita@gmail.com.  O Adendo: 
www.brejodocruz.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.  
 
Brejo do Cruz - PB, 11 de Março de 2021 
 

ALISON DE SOUSA SILVA 
Presidente da CPL 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em gestão de 
pontos eletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Brejo do Cruz: Unidade: 03 Secretaria de 
Administração Funcional: 04.122.2001.2.004 – Serviços 
Administrativos Gerais e de Apoio Específico; 
3.3.90.30.00.00.00.00 1001 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica – Recursos Próprios.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e: CT Nº 00016/2021 - 
11.03.21 - Synctech Soluções em Informática LTDA - R$ 
5.600,00. 
 
Brejo do Cruz - PB, 11 de Março de 2021. 
 

ALISON DE SOUSA SILVA 
Presidente da CPL 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada de serviços 
de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da 
produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC, para 
atender a Secretaria de Saúde deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Brejo do Cruz: Unidade: 07 Secretaria de Saúde Funcional: 
10.301.2005.2.015 Manutenção dos Serviços Básicos de 
Saúde 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica – Recursos Próprios Unidade: 12 Fundo 
Municipal de Saúde Funcional: 10.301.2005.2.030 Atenção 
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Básica Vinculada em Saúde 3.3.90.39.00.00.00.00 1214 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e: CT 
Nº 00017/2021 - 11.03.21 - CBA Tecnologia e Serviços Eireli - 
R$ 14.500,00. 
 
Brejo do Cruz - PB, 11 de Março de 2021. 
 

ALISON DE SOUSA SILVA 
Presidente da CPL 

 

BCPREV – BREJO DO CRUZ PREVIDÊNCIA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 


