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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Gabinete do Prefeito


DECRETO nº 236, DE 17 DE AGOSTO DE 2020.

Dispõe sobre a nova redação do Art. 4º integrante do Decreto nº 233 / 2020, de 31 / 7 / 2020.

O Prefeito Municipal de Cabaceiras, Tiago Marcone Castro da Rocha, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a orientação do Governo do Estado da Paraíba ao combate e a prevenção do Coronavírus, conforme DECRETOS Nº 40.135 DE 20 DE MARÇO DE 2020, 40.169, DE 4 DE ABRIL DE 2020,  DECRETO Nº 40.217 DE 02 DE MAIO DE 2020, DECRETO Nº 40.242, DE   16   DE   MAIO DE   2020 e DECRETO Nº 40.288 DE 30 DE MAIO DE 2020, DECRETO Nº 40.304 DE 12 DE JUNHO DE 2020. definida pela Organização Mundial de Saúde, dispõe sobre a adoção de recomendações e de medidas de suspensões temporárias e emergenciais na Administração Pública Municipal, bem como no setor privado.

DECRETA:
  Art. 1º Fica alterada a redação do Art. 4º integrante do Decreto nº 233 / 2020, de 31 / 7 / 2020, passando a vigorar com a redação abaixo discriminada: 

        “ Art. 4º As atividades de Feira e seus Boxes, dentro do Mercado Público Municipal, serão liberadas a partir do próximo dia  24 / 8 ( segunda – feira ), das 6 às 14 horas, desde que sejam atendidas às normas da Vigilância Sanitária do nosso município, conforme descrição abaixo elencada:

I - manter a higienização do local e disponibilizar álcool a 70% ou água e sabão para lavagem das mãos;
II - obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individuais -EPI para os funcionários (máscara, touca e álcool a 70%);
III - aumentar a distância entre todas as cadeiras e mesas, com redução de atendimento ao público;
IV - aumentar a frequência de higienização de superfícies;
V - manter ventilados e arejados o ambiente; e,
VI – disponibilizar o serviço de pronta entrega para evitar aglomerações. “



§ 1° O açougue, que é serviço essencial, permanece com o funcionamento reduzido de 6 até às 13h, usando os equipamentos de proteção individual para os manipuladores dos produtos, mantendo a distância de 2m entre uma pessoa e outra, os produtos não podem ser manipulados pelos consumidores.
§ 2°A feira de frutas, verduras e legumes continuam sendo realizada no Arraial Liu dos Oito Baixos, com funcionamento reduzido das 19h do domingo até às 13h da segunda-feira, usando os equipamentos de proteção individual para os manipuladores dos produtos, mantendo a distância de 2m entre uma pessoa e outra e os produtos não podem ser manipulados pelos consumidores.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se o Art. 4º do Decreto nº 233 / 2020. 

Publique-se, divulgue – se e cumpra-se. 


Cabaceiras-PB, 17 de agosto de 2020.


TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
              Prefeito Constitucional


