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DECRETO Nº 0239/2020                       CONDE, 24 DE ABRIL DE 2020.  

 

PRORROGA OS PRAZOS DO ART. 

8º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 

226/2020 E O ART. 3º DO DECRETO 

MUNICIPAL N.º 227/2020 E 

RECOMENDA MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO A DISSEMINAÇÃO DE 

CORONAVÍRUS 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONDE, Estado da Paraíba, 

no uso das atribuições que lhe confere o art. 60, da Lei Orgânica e demais 

disposições aplicáveis, e ainda 

 

CONSIDERANDO a competência do Município para definir e 

organizar a prestação dos serviços públicos de interesse local;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 226/2020 que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo 

COVID-19 e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 227/2020 que 

determinou situação de emergência no Município de Conde, para 

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância 

internacional. 

 

CONSIDERANDO a altíssima capacidade de transmissão desse 

vírus por cada pessoa doente com a COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que já há caso confirmado de COVID-19 nesta 

data no Município de Conde; 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1º Fica decretado a prorrogação do prazo previsto no art. 8º 

do Decreto Municipal n.º 226/2020 para o dia 30 de maio de 2020. 

 

Art. 2º Fica decretado a prorrogação do prazo previsto no art. 3º 

do Decreto Municipal n.º 227/2020 para o dia 15 de maio de 2020. 

 

Art. 3º Fica suspenso as atividades do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos do SEAST, até o dia 30 de maio de 2020; 

 

Art. 4º Fica recomendado a utilização, por parte dos cidadãos 

condenses, em ambientes públicos e estabelecimentos comerciais, de 

máscara de proteção facial e outros recursos necessários à prevenção da 

disseminação do coronavírus causador da Covid-19, enquanto perdurar no 

Município de Conde a situação de emergência decorrente da pandemia 

dessa doença. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 
DECRETO Nº 0240/2020                       CONDE, 24 DE ABRIL DE 2020.  

 
PRORROGA O PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

DO MUNICÍPIO DE CONDE, 

DENOMINADO “REGULARIZA 

CONDE”, PREVISTO NA LEI 1021, DE 

25 DE ABRIL DE 2019. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONDE, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município em seu Art. 60, inc. I. 

CONSIDERANDO, o enorme passivo de edificações e 

parcelamentos irregulares já existentes no município, e que não havia 

previsão legal para sua regularização. 

CONSIDERANDO, a criação do programa “Regulariza Conde” 

junto com a aprovação da Lei Municipal nº 1021/2019, de autoria do 

Executivo, com o objetivo de possibilitar a regularização dessas edificações 

e parcelamentos existentes no perímetro urbano, concluídas ou em 

andamento, e que não possuem licença e/ou estão em desacordo com as 

Leis Municipais No 251/2001 (Código de Obras e Urbanismo) e 

Complementar No 001/2018 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo - Zoneamento). 

CONSIDERANDO, que este programa oferece descontos no 

valor de 70% para os interessados em se regularizar no prazo de vigência 

do programa. 

CONSIDERANDO, que muitos imóveis já se beneficiaram do 

programa, mas que ainda restam inúmeros imóveis irregulares pendentes 

de regularização. 

CONSIDERANDO, os impactos econômicos na construção civil 

e atividade imobiliária em função da pandemia do COVID-19. 

DECRETA 
 

Art. 1º. Fica prorrogado, em conformidade com o Art. 25 da Lei 
nº 1021/2019, pelo prazo de 06 (seis) meses, o Programa “Regulariza 
Conde”, contados a partir da data de publicação deste decreto. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 
DECRETO Nº 0241/2020                       CONDE, 24 DE ABRIL DE 2020. 

 
Dispõe sobre medidas de 
enfrentamento para evitar o avanço 
do COVID-19 no Município de Conde 
e dá outras providências.  

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE DA PREFEITA 
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A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial o que 
preconiza a Lei Orgânica do Município, 
 

CONSIDERANDO a confirmação do primeiro cidadão acometido 
com a COVID19 em nosso Município; 

 
CONSIDERANDO o aumento significativo de casos no Munícipio 

que se encontram sob suspeitas de estarem acometidos com a COVID19; 
 
CONSIDERANDO o alto potencial de transmissão que possui a 

COVID19;  
 
CONSIDERANDO que o isolamento social é a contramedida 

mais eficaz para a desaceleração da propagação da doença; 
 
CONSIDERANDO que o Município de Conde/PB possui uma 

natural vocação turística e que cidadãos de diversos municípios, 
principalmente os circunvizinhos, aproveitam o final de semana para 
adentrarem no Município; 

 
CONSIDERANDO, de outra parte, que o perfil populacional dos 

residentes de Conde é formado, segundo dados do IBGE, por 49% da 
população com rendimento mensal de até meio salário mínimo, o que atesta 
a extrema vulnerabilidade social dos munícipes, e o grave caos social que 
pode ser gerado pela proliferação deste vírus no município. 

 
CONSIDERANDO que do confronto dos dados técnicos obtidos 

do relatório da Guarda Municipal de Conde e da Secretaria de Saúde, 
publicados no diário oficial do Município de 15 de abril de 2020, com os 
dados do relatório mais recente emanado pela Guarda Municipal 
demonstrou que com a barreira sanitária restritiva executada entre os dias 
17 a 21 de abril de 2020 houve uma diminuição substancial da quantidade 
de pessoas advindas de outros municípios violando a recomendação de 
isolamento social; 

 
CONSIDERANDO que durante o período de 17 a 21 de abril 

adentraram no Município, em sua grande maioria, apenas cidadãos que 
comprovassem ser moradores, ou comprovassem possuir domicílio, ou 
trabalhadores que laboram em atividades essenciais ou permitidas por 
normas federais ou estaduais vigentes no período de Pandemia. 

 
CONSIDERANDO que durante o período de 17 a 21 de abril 

apenas fora vedada a entrada de turistas, vez que a atividade de turismo 
por si só é incompatível com as recomendações de isolamento social 
emanadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde; 

 
CONSIDERANDO que a Comissão de Monitoramento da 

COVID19 avaliou, com base nos dados apurados nos relatório 
supramencionados, que a adoção da medida de implantação de barreiras 
sanitárias restritivas tem reflexos direto na motivação do cumprimento do 
isolamento social e resguarda a população vulnerável do Município,  

 
DECRETA:  
 
Art. 1º. Fica determinada a instituição de barreiras sanitárias no 

Município de Conde/PB, fixa e/ou móveis, organizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde e Guarda Municipal de Conde/PB, com o intuito de 

impedir a proliferação da infecção Humana pelo novo COVID-19, a partir 

das 00h00m do dia 25 de abril de 2020 até às 19h00m do dia 26 de abril de 

2020. 

§1º - Fica autorizada as autoridades citadas no caput deste artigo 

a efetuar a avaliação e análise, baseado nos critério pontuados 

neste decreto, quanto o ingresso de veículos e pessoas oriundas 

de outros municípios, ficando a fiscalização autorizada a impedir 

o acesso àqueles que não residem, domiciliam e/ou não 

trabalham no Conde/PB, e a orientar a retornar ao local de 

origem, salvo se o ingresso no Município for indispensável, 

urgente ou inadiável, estando sujeito a comprovação pelo 

interessado e análise e aprovação pela fiscalização. 

 

§2° Fica também permitida a entrada no Município de Conde/PB: 

I – de pessoas que trabalham em Conde/PB mediante 

comprovação através de crachá ou outro documento 

comprobatório; 

II – de transporte de mercadorias e insumos essenciais 

à manutenção do consumo interno dos Munícipes de 

Conde/PB nas áreas de transporte, alimentos, saúde e 

outras áreas de caráter também essenciais; 

III – Veículos licenciados como veículo de aluguel, com 

placa vermelha alvará de licenciamento em dia; 

IV – Mototáxi; 

V – Transporte coletivo regular intermunicipal. 

 

§3° Aqueles que não residem, não domiciliam ou não laboram no 

âmbito do Município, serão orientados a retornarem, salvo se o 

ingresso no município for indispensável, mediante comprovação; 

 

§4° Os casos de exceções de ingresso no Município não 

contemplados neste decreto serão analisados pelas autoridades 

insertas no caput do artigo 1º, sendo permitida a entrada desde 

que atenda ao interesse público; 

 

§5º As restrições deste decreto não se estendem aos 

trabalhadores do Município que tenham que se deslocar a outras 

localidades; 

 

§ 6º. Para fins de comprovação de residência, deverá ser 

apresentado ao menos um dos documentos elencados a seguir: 

 

I – Titulo de eleitor; 

II – Conta de energia; 

III – Conta de água; 

IV – Conta de telefone 

V – Declaração anual de imposto de renda; 

VI – Demonstrativos ou comunicados do INSS ou SRF; 

VII – Contracheque emitido por órgão público; 

VIII – Boleto bancário de mensalidade escolar ou plano 

de saúde, condomínio ou financiamento habitacional; 

IX - Extrato do FGTS; 

X – Guia/carnê de IPTU ou IPVA; 

XI – Escritura ou certidão de imóvel; 

 

Art. 2º. Os estabelecimentos mencionados no § 1º do art. 3º, do 

Decreto Estadual nº 40.135 de 20 de março de 2020, que possuem 

autorização para funcionamento nos limites do Município de Conde, ficarão 

obrigados a orientar seus consumidores para que respeitem o afastamento 

mínimo de 1,5m (um metro e meio) em eventuais filas que possam se 

formar tanto no interior do estabelecimento, quanto na parte externa ao seu 

estabelecimento, sendo permitida a entrada de clientes somente com 

máscaras. 

 

Parágrafo único. As filas que se formarem dentro ou fora dos 

estabelecimentos serão de responsabilidade dos respectivos, devendo ser 

destacado colaborador com máscara e luvas para organizá-las e fiscalizar 

o cumprimento do distanciamento estabelecido no caput. 

 

Art. 3º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado, 

ratificado as providências determinadas nos Decretos nºs 226/2020, 

227/2020, 228/2020, 229/2020 e 232/2020 no que não forem conflitantes. 

 

Art. 4º. O descumprimento de qualquer dos dispositivos contidos 

no presente Decreto poderá implicar nas penalidades previstas no art. 268 

do Código Penal, sem prejuízo da responsabilização civil e administrativa, 

quando for aplicável. 

 

Art. 5º. O motorista que descumprir ordem determinada pelo 

Agente de Trânsito estará sujeito à infração grave, com penalidade e multa, 

nos termos do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Art. 6º. Dê-se imediata ciência a Guarda Municipal e Vigilância 

Sanitária para a observância e fiscalização das medidas elencadas neste 

Decreto. 

 

Art. 7º. Expeça-se ofício à Polícia Militar, Polícia Rodoviária 

Federal, Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba e Batalhão de 

Policiamento do Trânsito, solicitando apoio ao efetivo cumprimento das 

medidas a serem adotadas. 
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Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, e vigorará até o dia 26 de abril de 

2020. 
 

 

 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE ENTRADA DE VEÍCULOS MUNICIPIO 

DE CONDE/PB 

 

Dados colhidos no dia 17/04/2020 das 07:00 às 16:00. 

Método utilizado: Contagem cronometrada 

 

1.    Sexta-feira dia 17/04/2020 

Local/ 17/04/2020 Carros/20min Carros/1 h Carros/7h 

Bloqueio Barra de Gramame 42 126 1134 

Bloqueio Br 101 / PB018 80 240 2160 

Bloqueio Tambaba 30 90 810 

   4104 

 

 

 

2.    Sábado dia 18/04/2020 

Local/ 18/04/2020 Carros/20 min Carros/1h Carros/7h 

Bloqueio Barra de Gramame 46 138 1242 

Bloqueio Br 101 / PB018 27 81 729 

Bloqueio Tambaba 15 30 270 

Total   2241 

 
 
3.    Domingo dia 19/04/2020 

Local/ 19/04/2020 Carros/20 min Carros/1h Carros/7h 

Bloqueio Barra de Gramame 68 204 1836 

Bloqueio Br 101 / PB018 49 147 1323 

Bloqueio Tambaba 15 45 405 

Total   3564 

 
 
4.    Segunda-feira dia 20/04/2020 

Local/ 2/04/2020 Carros/20 min Carros/1h Carros/7h 

Bloqueio Barra de Gramame 55 165 1485 

Bloqueio Br 101 / PB018 38 114 1026 

Bloqueio Tambaba 12 36 324 

Total   2835 

 

5.  Terça-feira dia 21/04/2020 

Local/ 2/04/2020 Carros/20min Carros/1h Carros/9h 

Bloqueio Barra de Gramame 37 111 999 

Bloqueio Br 101 / PB018 30 90 810 

Bloqueio Tambaba 6 18 162 

Total   1971 

 

Esquema aplicado nas Barreiras sanitárias 

 

Barreira Barra de Gramame  

  

COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
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Barreira Entrada de Conde PB018/ Br 101 

 

 

Barreira Tambaba PB008  acesso a Pitimbu 

 

 

SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA 

Comandante Geral da Guarda Civil Municipal 

 

 

 


