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LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2021, DE 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 
 

Atualiza a Legislação Tributária no 
Município de Gurinhém, ao disciplinado na 
Lei Complementar nº 175, de 25 de 
setembro de 2020 que regulamento sobre 
o padrão nacional de obrigação acessória 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), de competência dos 
Municípios, incidente sobre os serviços 
previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 
15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à 
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003 e no Código Tributário deste 
Município; prevê regra de transição para a 
partilha do produto da arrecadação do 
ISSQN entre o Município do local do 
estabelecimento prestador e o Município 
do domicílio do tomador relativamente aos 
serviços de que trata; fixa preço de alçada 
mínima para ajuizamento de execuções 
fiscais e dá outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 
DE GURINHÉM DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, e, nos termos da Lei Orgânica deste 
Município, FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Esta Lei determina ao Município de Gurinhém 
que adote o padrão nacional, disposto na LC 175/2020, de 
obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, incidente sobre os serviços previstos nos 
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços 
anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; 
que altera dispositivos da referida Lei Complementar; 
prevendo regra de transição para a partilha do produto da 
arrecadação do ISSQN entre o Município do local do 
estabelecimento prestador e o Município do domicílio do 
tomador relativamente aos serviços de que trata, cujo período 
de apuração esteja compreendido entre a data de publicação 
desta Lei Complementar e o último dia do exercício financeiro 
de 2022; e dá outras providências. 

 
Art. 2º O ISSQN devido em razão dos serviços 

referidos no art. 1º será apurado pelo contribuinte e declarado 
por meio de sistema eletrônico de padrão unificado em todo 
o território nacional. 

§ 1º O sistema eletrônico de padrão unificado de que 
trata o caput será desenvolvido pelo contribuinte, 
individualmente ou em conjunto com outros contribuintes 
sujeitos às disposições desta Lei Complementar, e seguirá 
leiautes e padrões definidos pelo Comitê Gestor das 
Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA), nos termos dos 
arts. 9º a 11 da Lei Complementar 175. 

 
§ 2º O contribuinte deverá franquear ao Município de 

Gurinhém acesso mensal e gratuito ao sistema eletrônico de 
padrão unificado utilizado para cumprimento da obrigação 
acessória padronizada. 

 
§ 3º Quando o sistema eletrônico de padrão 

unificado for desenvolvido em conjunto por mais de um 
contribuinte, cada contribuinte acessará o sistema 
exclusivamente em relação às suas próprias informações. 

 
Art. 3º O contribuinte do ISSQN declarará as 

informações objeto da obrigação acessória de que trata esta 
Lei de forma padronizada, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico de que trata o art. 2º, até o 25º (vigésimo 
quinto) dia do mês seguinte ao de ocorrência dos fatos 
geradores. 

 
Parágrafo único. A falta da declaração, na forma 

do caput, das informações relativas a determinado Município 
ou ao Distrito Federal sujeitará o contribuinte às disposições 
da respectiva legislação. 

 
Art. 4º A emissão, pelo contribuinte, de notas fiscais 

de serviços referidos no art. 1º continua a ser exigida, nos 
termos da legislação anterior, exceto para os serviços 
descritos nos subitens 15.01 e 15.09, que são dispensados 
da emissão de notas fiscais. 

 
Art. 5º O ISSQN de que trata esta Lei Complementar 

será pago até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao de 
ocorrência dos fatos geradores, exclusivamente por meio de 
transferência bancária, no âmbito do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB), ao domicílio bancário. 

 
§ 1º Quando não houver expediente bancário no 10º 

(décimo) dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos 
geradores, o vencimento do ISSQN será antecipado para o 1º 
(primeiro) dia anterior com expediente bancário. 

 
§ 2º O comprovante da transferência bancária 

emitido segundo as regras do SPB é documento hábil para 
comprovar o pagamento do ISSQN. 

 
Art. 6º É vedada a atribuição, a terceira pessoa, de 

responsabilidade pelo crédito tributário relativa aos serviços 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm
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referidos no art. 1º desta Lei Complementar, permanecendo 
a responsabilidade exclusiva do contribuinte. 

 
§ 2º O GTCGOA terá suas atribuições definidas pelo 

CGOA mediante resolução. 
 
Art. 7º. Em relação às competências de janeiro a 

outubro de 2021, é assegurada ao contribuinte a possibilidade 
de recolher o ISSQN e de declarar as informações objeto da 
obrigação acessória de que trata o art. 2º desta Lei 
Complementar até o 15º (décimo quinto) dia do mês de 
novembro de 2021, sem a imposição de nenhuma 
penalidade. 

 
Parágrafo único. O ISSQN de que trata o caput e 

todos os tributos municipais serão atualizados pela taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic) para títulos federais, a partir do 1º (primeiro) dia do 
mês subsequente ao mês de seu vencimento normal até o 
mês anterior ao do pagamento, e pela taxa de 1% (um por 
cento) no mês de pagamento. 

 
Art. 8. Considera-se tomador dos serviços referidos 

nos incisos XXIII, XXIV e XXV do art. 3º, da Lei Complementar 
116/2003, o contratante do serviço e, no caso de negócio 
jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da 
pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o 
serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la 
as denominações de sede, filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato 
ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

 
§ 1º No caso dos serviços de planos de saúde ou de 

medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da 
lista de serviços anexa ao Código Tributário Municipal, o 
tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à 
operadora por meio de convênio ou contrato de plano de 
saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por 
adesão. 

 
§ 2º Nos casos em que houver dependentes 

vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o 
domicílio do titular para fins do disposto no § 1º deste artigo. 

 
§ 3º No caso dos serviços de administração de 

cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no 
subitem 15.01 da lista de serviços anexa ao Código Tributário 
Municipal, prestados diretamente aos portadores de cartões 
de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro 
titular do cartão. 

 
§ 4º O local do estabelecimento credenciado é 

considerado o domicílio do tomador dos demais serviços 

referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa ao 
Código Tributário Municipal relativos às transferências 
realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles 
conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou 
indiretamente, por: 

 
I - bandeiras; 
II - credenciadoras; ou 
III - emissoras de cartões de crédito e débito. 
 
§ 5º. No caso dos serviços de administração de 

carteira de valores mobiliários e dos serviços de 
administração e gestão de fundos e clubes de investimento, 
referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa ao 
Código Tributário Municipal, o tomador é o cotista. 

 
§ 6º. No caso dos serviços de administração de 

consórcios, o tomador de serviço é o consorciado. 
 
§ 7º. No caso dos serviços de arrendamento 

mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física 
ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no 
País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o 
tomador é o beneficiário do serviço no País. 

 
§8º. As pessoas referidas nos incisos II ou III do § 9º 

do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, ficam 
responsáveis pelo imposto devido pelas pessoas a que se 
refere o inciso I do mesmo parágrafo, em decorrência dos 
serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de 
serviços anexa a esta Lei Complementar. 

 
Art. 9º. O produto da arrecadação do ISSQN relativo 

aos serviços descritos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 
15.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 
116, cujo período de apuração esteja compreendido entre a 
data de publicação desta Lei Complementar e o último dia do 
exercício financeiro de 2022 será partilhado entre este 
Município (estabelecimento prestador) e o Município do 
domicílio do tomador desses serviços, da seguinte forma: 

 
I - relativamente aos períodos de apuração ocorridos 

no exercício de 2021, 33,5% (trinta e três inteiros e cinco 
décimos por cento) do produto da arrecadação pertencerão 
ao Município do local do estabelecimento prestador do 
serviço, e 66,5% (sessenta e seis inteiros e cinco décimos por 
cento), ao Município do domicílio do tomador; 

 
II - relativamente aos períodos de apuração 

ocorridos no exercício de 2022, 15% (quinze por cento) do 
produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do 
estabelecimento prestador do serviço, e 85% (oitenta e cinco 
por cento), ao Município do domicílio do tomador; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp116.htm
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III - relativamente aos períodos de apuração 

ocorridos a partir do exercício de 2023, 100% (cem por cento) 
do produto da arrecadação pertencerão ao Município do 
domicílio do tomador. 

 
§ 1º caso haja impossibilidade ou intercorrência que 

acarrete ausência de convênio, ajuste ou protocolo firmado 
entre o Município de Gurinhém e o CGOA para 
regulamentação do disposto no caput deste artigo, o 
Município do domicílio do tomador do serviço deverá transferir 
ao Município Gurinhém, (local do estabelecimento prestador) 
a parcela do imposto que lhe cabe até o 5º (quinto) dia útil 
seguinte ao seu recolhimento. 

 
§ 2º O Município de Gurinhém, desde que seja 

domicílio do tomador do serviço poderá atribuir às instituições 
financeiras arrecadadoras a obrigação de reter e de transferir 
ao Município do estabelecimento prestador do serviço os 
valores correspondentes à respectiva participação no produto 
da arrecadação do ISSQN. 

 
Art. 10. Fica estipulado em 2 salários mínimos o 

valor de alçada para fins de ajuizamento de Execução Fiscal, 
devendo os débitos inferiores serem cobrados através de 
políticas de restrição à serviços públicos e campanhas 
realizadas para tal finalidade. 

 
Art. 11. As Empresas Públicas, Autarquias, 

Sociedades de Economia Mista ou Concessionárias de 
Serviços Públicos de fornecimento de água e de energia 
elétrica deverão informar previamente a esta Edilidade, em 
documento próprio, as ligações novas requisitadas pelos 
consumidores, antes de sua execução. 

 
Parágrafo Único – A não prestação destas 

informações sujeitarão as pessoas jurídicas descritas no 
caput deste artigo à multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) 
por cada ligação executada e não informada. 

 
Art. 12. Quando o débito tributário municipal for 

inscrito em Dívida Ativa, o qualificando para o ajuizamento de 
execução fiscal, a este serão acrescidos 10% do valor total 
do débito e seus encargos legais, correspondente aos 
honorários administrativos que pertencerá ao advogado que 
patrocinar a ação, independentemente de seu vínculo com a 
administração. 

 
Art. 13. Fica permitido o protesto de títulos de dívida 

pública em cartório do Município, onde os títulos e 
documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e 
entregues na mesma data aos Tabelionatos de Protesto, 

obedecidos os critérios de quantidade e qualidade, nos 
termos da Lei 9.492/97. 

 
 Parágrafo Único. Poderão ser recepcionadas as 

indicações a protestos das Certidões de Dívida Ativa, por 
meio físico ou digital de dados, sendo de inteira 
responsabilidade do apresentante o conteúdo dos 
documentos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera 
instrumentalização delas. 

 
Art. 14. Só poderá ser protestada a Certidão da 

Dívida Ativa (CDA) que preencher os requisitos da Lei nº 
6.830, de 22 de setembro de 1980. 

 
Art. 15. A apresentação e a distribuição de Certidão 

de Dívida Ativa (CDA) a protesto independe do pagamento ou 
de depósito prévio dos emolumentos e de qualquer outra 
despesa reembolsável, cujos valores serão exigidos do 
devedor de acordo com a tabela em vigor na data da 
protocolização do título, de acordo com os seguintes critérios: 

 
a) se protestado o título, por ocasião do pedido de 

cancelamento do respectivo registro; 
 

b) previamente ao cumprimento da determinação 
judicial da sustação do protesto, do 
cancelamento ou dos seus efeitos, ainda que 
provisória; 

 

c) por ocasião do pagamento do título no tabelionato 
de protesto; 

 
Art. 16. Na hipótese de protesto da Certidão de 

Dívida Ativa (CDA), a certidão fiscal negativa somente será 
concedida caso o devedor comprove o pagamento integral da 
dívida tributária ou não tributária, com os acréscimos legais e 
os emolumentos devidos ao tabelião, de acordo com as 
regras previstas na Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 
2000.  

 
Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica 

na hipótese de ordem judicial que determinar a expedição de 
certidão fiscal negativa ou de certidão positiva com efeito de 
negativa. 

 
Art. 17. Fica permitida, como forma de incentivo 

fiscal na atração de emprego e renda ao Município, o 
pagamento de ISS de forma antecipada nas obras de 
Construção Civil (item 7 da lista de serviços), cuja base de 
cálculo deva obedecer os mesmos critérios estabelecidos na 
implementação do tributo, levando em consideração o valor 
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total inicial da obra de pelo menos R$10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), não podendo a alíquota ser inferior a 2%. 

 
Parágrafo Único. Tal incentivo será firmado através 

de autorização expressa do Prefeito Municipal. 
 
Art. 18. Será de 15 (quinze) dias o prazo para 

apresentação de resposta, defesa ou contestação do 
contribuinte devidamente notificado no âmbito dos Processos 
Administrativos Fiscais de Exibição de Elementos, 
Lançamento, Autos de Infração e congêneres.      

 
Art. 18. Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, em 30 de novembro de 
2021 

(assinado na forma física) 

TARCÍSIO SAULO DE PAIVA 
Prefeito Constitucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 049/2021                      

  
DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 
EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO 
DECONTÁGIOPELO NOVO 
CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE 
GURINHÉM, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE GURINHÉM, ESTADO DA 

PARAÍBA, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Tarcísio 

Saulo de Paiva, no uso de suas atribuições legais, e, 

 
Considerando o Decreto Estadual nº 41.978/2021 publicado 

no Diário Oficial do Estadono dia 01 de dezembro de 2021, 

que dispôs sobre a adoção de novas medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção ao contágio pelo novo Corona 

vírus (COVID-19); 

 
Considerando que este município se encontra na 

BANDEIRA AMARELA de acordo com a 39ª avaliação do 

Plano Novo Normal, com vigência a partir do dia 29/11/2021 

conforme divulgado pelo Governo do Estado; 

 
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; Considerando o Decreto Estadual 

nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou Situação 
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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 que já foram detectadas nos casos notificados 

no Estado, “cepas” do vírus com maior poder de contágio e 

propagação, o que reforça ainda mais a necessidade de toda 

população utilizar máscaras, manter o distanciamento social 

e higienizar as mãos; 

 
Considerando os intensos esforços de toda Paraíba no 

combate à pandemia da COVID-19 e a importante progressão 

da cobertura vacinal, posto queo estadojá dispõe da 

totalidade de primeiras doses necessárias para ofertar 100% 

de cobertura vacinal para a população de 18 anos ou mais;  

 
Considerando que a vacinação da população paraibana 

segue avançando de forma robusta, como se pode constatar 

pelas coberturas de primeiras doses em cerca de 75% da 

população apta a vacinar-se, e de segundas doses com 

quase 60% da população alvo, e  

 
Considerando que ainda é desconhecido o nível de proteção 

das vacinas para a nova variante Ômicron, o que requer maior 

cautela na projeção de cenários para ampliar a flexibilização, 

 

DECRETA: 

 

Art.1º No período compreendido entre 01de 

dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2021,os bares, 

restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 

estabelecimentos similares poderão funcionar com 

atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 

00:00 horas, com ocupação de 70% da capacidade do local, 

ficando vedada, antes e depois desse horário, a 

comercialização de qualquer  produto  para  consumo  no  

próprio  estabelecimento,  cujo  funcionamento  poderá  

ocorrer  apenas  através de delivery ou para retirada pelos 

próprios clientes (takeaway). 

 
§ 1º 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.  

 
§ 2º O horário de funcionamento estabelecido no 

“caput” deste artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes 

e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de 

rodoviárias, postos de combustíveis localizados nas rodovias, 

sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas após 

00:00 horas. 

 
Art. 2º No período compreendido entre 01de 

dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2021, os 

estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão 

funcionar, sem aglomeração de pessoas nas suas 

dependências, e observando todas as normas de 

distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 

 
§ 1º Os bares, restaurantes e lanchonetes que 

funcionem no interior de centros comerciais somente poderão 

funcionarcom atendimento nas suas dependências até 22:00 

horas, com ocupação de 70% da capacidade do local, ficando 

vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de 

qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, 

cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de 

delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway). 

§ 2º As praças de alimentação dos shoppings centers 

e centros comerciais somente poderão funcionar com 70% da 

sua capacidade, cabendo à administração do 
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estabelecimento assegurar o cumprimento do protocolo 

estabelecido para o setor. 

§ 3º Serão ampliadas as áreas destinadas as feiras 

livres, almejando o maior distanciamento entre as bancas e 

ampliação dos corredores de circulação de pessoas. 

 
Art. 3º No período compreendido entre 01de 

dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2021, a construção civil 

poderá funcionar das 07:00 horas até 17:00 horas, sem 

aglomeração de pessoasnas suas dependências e 

observando todas as normas de distanciamento social e os 

protocolos específicos do setor. 

 
Art. 4º Poderão funcionar também, no período 

compreendido entre 01de dezembro de 2021 a 02 de janeiro 

de 2021, observando todos os protocolos elaborados pelas 

Secretarias de Saúde Estadual e Municipal, 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, observando todas as 

normas de distanciamento social e o horário estabelecido no 

art. 2º; 

II – academias, com 70% da capacidade; 

III – escolinhas de esporte; 

IV – instalações de acolhimento de crianças, como 

creches e similares; 

V – hotéis, pousadas e similares; 

VI – construção civil; 

VII – call centers, observadas as disposições 

constantes no decreto estadual nº 40.141, de 26 de março de 

2020; 

VIII – indústria 

 

Art. 5º No período compreendido entre 01de 

dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2021 fica estabelecido 

que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias 

religiosas presenciais poderão ocorrer com ocupação de 70% 

da capacidade do local. 

 
Art. 6º A AGEVISA e os órgãos de vigilância 

sanitária municipal, as forças policiais estaduais, os 

PROCONS estadual e municipal e a guarda municipalficarão 

responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas 

estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará o 

estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no 

fechamento em caso de reincidência. 

 
Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas 

aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às 

medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 7º. Os estabelecimentos autorizados a 

funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela 

obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para 

o funcionamento seguro da respectiva atividade. 

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no 

"caput", deste artigo, será o estabelecimento notificado e 

multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em 

caso de reincidência.  

§ 2º Em caso de nova reincidência, será 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 até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, 

enumerados no art. 6º, poderão aplicar as penalidades 

tratadas nesse artigo.  
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§ 5º O disposto neste artigo não afasta a 

responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do 

Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública 

o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a 

impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 

 
Art. 8º Permanecem suspensas, no período 

compreendido entre 01de dezembro de 2021 a 02 de janeiro 

de 2021, as atividades presenciais nos órgãos e entidades 

vinculadas ao Poder Executivo Municipal. 

§ 1º O disposto nesse artigo não se aplica às 

Secretarias de Saúde, Administração. 

§ 2º O disposto no caput não se aplica àquelas 

atividades que não podem ser executadas de forma remota 

(home office), cuja definição ficará a cargo dos secretários e 

gestores de cada órgão municipal.  

§ 3º Os servidores que já tomaram a segunda dose 

ou dose única da vacina e que ainda estão trabalhando 

remotamente, poderão ser convocados para retornar ao 

trabalho presencial, a partir do dia 01 de dezembro de 2021, 

a critério dos secretários e gestores dos órgãos municipais, 

devendo apresentar seus comprovantes de vacinação ao 

chefe imediato ou pessoa por ele indicada (carteira de 

vacinação em papel ou digital). 

 
Art. 9º No período compreendido entre 01de 

dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2021 fica permitido o 

funcionamento de cinemas, teatros e circos, com 50% por 

cento da capacidade, observando todos os protocolos 

elaborados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde; 

 

Art. 10º No período compreendido entre 01 de 

dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2021 ficam autorizados 

os eventos esportivos realizados em arenas, ginásios e 

estádios, com limite máximo de público de até 50% da 

capacidade do local, distribuído em pelo menos 2 (dois) 

setores distintos, destinando-se a cada setor uma entrada 

exclusiva, estando as pessoas devidamente vacinadas e 

portando seus comprovantes (carteira de vacinação em papel 

ou digital), nos quais constem a certificação do recebimento 

de primeiras doses, há pelo menos 14 dias, ou de segundas 

doses das vacinas para COVID-19. 

 
Art. 11° No período compreendido entre 01de 

dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2021 fica permitida a 

realização de eventos sociais e corporativos privados, com 

até 50% por cento da capacidade do local, observando todos 

os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde 

e pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Parágrafo único – Conforme orientado pelo próprio 

Decreto Municipal, este município não promoverá festas 

públicas em espaços abertos, como réveillon, festas alusivas 

a feriados municipais e eventos de massa, em razão da 

dificuldade de controle de acesso das pessoas e da 

impossibilidade de verificar a condição vacinal do público, até 

ulterior deliberação. 

 
Art. 12° No período compreendido entre 01de 

dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2021 fica permitida a 

realização de shows, com ocupação de até 50% por cento da 

capacidade do local, observando todos os protocolos 

elaborados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. 

 
§ 1º Nos eventos sociais na modalidade shows a 

serem realizados no município de Gurinhém deverá ser 

exigido dos frequentadores:  

I – Apresentação, no ato de ingresso nos referidos 

locais, de testes de antígeno negativo para COVID-19 

realizados até 72 horas antes dos eventos;  

II - A demonstração da situação vacinal, sendo 

obrigatório ter recebido pelo menos uma dose há 14 dias, ou 

duas doses (esquema vacinal completo).  
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§ 2º Novos limites de público para eventos sociais na 

modalidade shows poderão ocorrer oportunamente, mediante 

alcance de cobertura vacinal de 70% da população alvo com 

esquemas vacinais completos para COVID-19 e manutenção 

da média móvel de 14 dias da taxa estadual de 

transmissibilidade do novo coronavírus (Rt) menor que 1,0 

(um). 

 
Art. 13° Permanece obrigatório, neste município, 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, inclusive ônibus e táxis. 

 
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. 14° Novas medidas poderão ser adotadas a 

qualquer momento em função do cenário epidemiológico da 

região e deste município. 

 
Art. 15° Este decreto entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Gurinhém, 01 de dezembro de 2021. 

 

(assinado na forma física) 

TARCÍSIO SAULO DE PAIVA 

PREFEITO 

 

 

 

Decreto nº 050/2021 

DECRETA A SUSPENSÃO POR TEMPO 
INDETERMINADO DE EVENTOS SOCIAIS 
E SHOWS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

GUIRNHÉM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal, Lei Orgânica do Município, e demais Legislação em 

vigor, e  

CONSIDERANDO a Recomendação nº 16/2021 do Ministério 

Público em atuação na comarca de Gurinhém-PB; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Recomendação 

citada, este Município não possui órgão com pessoal 

suficiente para fiscalizar os eventos e o atendimento das 

normas sanitárias em tais atos;  

CONSIDERANDO que o surgimento de novas variantes é 

favorecido com as aglomerações de pessoas; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica decretado a suspensão por tempo indeterminado 
até nova recomendação ministerial para a realização de 
eventos sociais e shows no âmbito do Município de 
Gurinhém-PB.  

Art. 2º. Fica permitida confraternizações familiares com a 
participação mínima de pessoas, obedecendo as 
recomendações do Ministério da Saúde.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Do Gabinete do Prefeito Constitucional de Gurinhém-PB, 01 

de dezembro de 2021.  

 

(assinado na forma física) 

TARCÍSIO SAULO DE PAIVA 

Prefeito Constitucional 
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