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 LEI Nº 01055/2020 

(Projeto de Lei n.º 030/2020 - Autor: Vereador Ednaldo Barbosa da Silva ) 
 

Dispõe sobre a proibição de 

manuseio, a utilização, a queima e a 

soltura de fogos de artificio e artefatos 

pirotécnicos no município de Conde 

PB, e dá outras providências.  

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

faço saber que o Poder Legislativo aprova eu sanciono a seguinte lei: 

 

 Art. 1º Fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura 

de fogos de estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnico de 

efeito ruidoso em todo território do Município de Conde PB. 

 

Parágrafo Único: Executam-se da regra prevista no “caput” deste artigo os 

fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais 

sem estampido, assim como os similares que acarretam barulho de baixa 

intensidade. 

 

 Art. 2º A proibição a que se refere está na lei que se estende a 

todo município, em recintos fechados e abertos. Áreas públicas e locais 

privados. 
 

 Art. 3º O descumprimento ao disposto nessa lei acarretará ao 

infrator a imposição de multa 40 (quarenta) UFR-PB, valor que será dobrado 

na hipótese de reincidência, estendendo-se o cometimento da mesma 

infração num período inferir a 30 (trinta) dias. 

 

 Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se 

necessário. 

 

 Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que 

couber. 
 

 Art. 6º Para melhor utilização dos valores arrecadados com 

multas, o Município de Conde na Paraíba poderá reverter tais valores para 

custeio de programas de prevenção e conscientização sobre este tema e 

apoio a projetos voltados para o bem-estar animal.  

 

 Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Conde - PB. 

Gabinete da Prefeita, 11 de setembro de 2020. 

. 

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 

 

DECRETO Nº 0278/2020              CONDE, 11 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

Dispõe sobre protocolo de segurança 

sanitária para fins de realização de 

convenções partidárias. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 60 da Lei Orgânica 

do Município, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Para fins de realização de convenções partidárias 

presenciais no âmbito do Município de Conde/PB, resta a observância 

obrigatória do protocolo de segurança sanitária constante no anexo deste 

instrumento. 

 

Art. 2º. O desrespeito as medidas de natureza sanitárias 

constantes no anexo I deste decreto importará na aplicação de multa de até 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser aplicada pela autoridade sanitária 

competente.  

 

Art. 3. O presente decreto tem vigência a partir da data de sua 

publicação.  

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 

 

 

ANEXO I 

PROTOCOLO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A REALIZAÇÃO 
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS RELATIVAS ÀS 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 
 

Art. 1º. Este Protocolo abrange as medidas preventivas para o 

controle sanitário da infecção pela Covid-19 durante a realização das 

convenções partidárias das eleições municipais deste ano no município 

de Conde. 
 

Art. 2º. As convenções partidárias relativas às eleições 

municipais de 2020, nas modalidades drive-in e presencial, observarão 

as medidas sanitárias e de segurança estabelecidas neste protocolo.  

 

Parágrafo Único. As convenções partidárias relativas às eleições 

municipais de 2020 devem ser comunicadas à Vigilância Sanitária do 

municipio de Conde, com antecedência.  

 

Art. 3º. As convenções partidárias relativas às eleições 

municipais de 2020, na modalidade drive-in, deverão atender às seguintes 

recomendações: 

a) Manter distância de 1,5 metro entre os carros; 

b) Limitar a ocupação a quatro pessoas por veículo, 

ainda durante todo evento; 

c) O uso mascara é obrigatorio dentro do carro; 

d) A abertura das portas dos carros devem acontecer 

apenas para a ida ao banheiro; 

e) O público deve permanecer dentro do veículos 

durante toda a apresentação. 

 

Art. 4º. As convenções partidárias relativas às eleições 
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municipais de 2020, na modalidade presencial, deverão atender às 

seguintes recomendações: 

a) As convenções presenciais devem ser em locais 

abertos, arejados e ventilados, de forma natural, respeitando o 

distanciamento social; 

b) Os partidos políticos, sempre que possível, deverão 

prezar por convenções de curta duração, com período máximo de 3 horas 

de duração, devendo estabelecer horários reduzidos para debates, 

discussões e outros atos, visando o menor tempo de permanência das 

pessoas presentes no evento, e para os participantes que não puderem 

comparecer disponibilizar link para participar de forma online; 

c) Controlar a quantidade de pessoas no evento, evitando 

aglomerações de pessoas;  

d) Sempre que possível, as portas de entrada devem 

ser distintas das de saída, havendo sinalização de sentido único, de 

modo a evitar que as pessoas se cruzem; 

e) Não permitir a entrada de qualquer pessoa sem 

máscara na convenção partidária; 

f) Os participantes da convenção partidária devem usar máscara, 

durante todo o período de realização do evento, sendo que a máscara 

deve ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir totalmente a boca e 

nariz, sem deixar espaços nas laterais, bem como ser utilizada 

corretamente, não devendo ser manipulada durante o uso, devendo-se 

lavar as mãos antes de sua colocação e após sua retirada;  

g) Mesmo de máscara, os participantes devem manter 

distância de mais de 1,5 metro de outra pessoa; 

h) Realizar a aferição da temperatura dos participantes 

antes de adentrar na convenção, restringindo o acesso aos ambientes, 

caso esteja acima de 37,8 ºC, priorizando a aferição à distância. Caso não 

seja possível, utilizar medidores de temperatura sem contato, a 

higienização do termômetro com álcool 70º deve ser realizada a cada uso; 

i) Na entrada da convenção partidária, deve ser 

disponibilizado dispensador com álcool 70% ou preparações 

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, para higienização das 

mãos;  

j) Os idosos (maiores de 60 anos) e pessoas do grupo de 

risco, como hipertensos, diabéticos, gestantes, devem ser incentivados a 

acompanhar as convenções por meio da internete, de forma a evitar a 

exposição destas pessoas e de reduzir o risco de transmissão da Covid-

19; 

k) Não servir refeições ou realizar outras atividades que impeçam 

o uso de máscaras faciais durante a convenção partidária; 

l) Evitar a distribuição de material impresso; 

m) Disponibilizar protetores descartáveis para os 

microfones; delimitar e organizar os locais de assentos para cumprir os 

requisitos de distancialmento social; 

n) Orientar aos participantes que não poderão participar 

do evento, caso apresentem sintomas de resfriados/gripe. 

 

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

  

RENATA MARTINS DOMINGOS 

Secretária de Saúde de Conde 
 

 

 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
  

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00062/2020 
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Aquisição de material de higiene e limpeza, em 
caráter de emergência para atender as necessidades de saúde do 
município de Conde por um período de 03 meses; DESIGNO os servidores 
Daniele Oliveira Santos, Mat: 10021 Cpf: 081742834-80, como Gestora; e 
Antonio Salvio de Azevedo Neto, Mat: 10219 Cpf: 010742274-33, para 
Fiscal, dos contratos decorrentes da Dispensa de Licitação nº 
DP00062/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução 
dos referidos contratos, respectivamente. 

Conde - PB, 09 de Setembro de 2020 
RENATA MARTINS DOMINGOS 

Secretária Municipal de Saúde 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 

 


