
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

Av. Severino Jorge de Sena, 1111 – Centro, Cuité de Mamanguape/PB CEP: 58.289-000 
CNPJ: 01.612.341/0001-80 - e-mail: comunicacao@cuitedemamanguape.pb.gov.br 

DECRETO N° 10/2022, 08 DE ABRIL DE 2022. 

DISPÕE SOBRE AS NOVAS MEDIDAS 
TEMPORARIAS E EMERGÊNCIAS 
PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), DE 
ACORDO COM O DECRETO 
ESTADUAL Nº 42.388, DE 07 DE ABRIL 
DE 2022. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITÉ DE MAMANGUAPE, 
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica 
Municipal; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 11, de 18 de março de 2020 que decretou 
no Município de Cuité de Mamanguape - PB, situação de emergência em saúde 
decorrente da COVID - 19; 

CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento do Município de Cuité de 
Mamanguape - PB com o enfrentamento da pandemia em seu território, sempre primando 
pela adoção de medidas alinhadas às recomendações Estaduais, relatórios e dados 
técnicos das equipes de saúde, todas, inclusive, respaldadas pelo Comitê Estadual de 
Enfrentamento da COVID-19. 

CONSIDERANDO a 41ª avaliação realizada pelo Governo do Estado da Paraíba para 
fins de classificação da bandeira atual dos municípios de acordo com casos de 
COVID-19 existentes, com sua vigência a partir de 27 de dezembro de 2021, que 
classificou o Município de Cuité de Mamanguape – PB, como bandeira AMARELA; 

CONSIDERANDO todos os esforços deste Município desde o início da pandemia até os 
dias de hoje. 

CONSIDERANDO o êxito logrado na vacinação do Município de Cuité de Mamanguape, 
onde já foram vacinados mais de 70% da população.  

DECRETA: 
Artigo 1º - A partir de 08 de abril de 2022 o uso de máscaras, no Município de Cuité de 
Mamanguape, em espaços abertos e fechados, passa a ser facultativo, recomendando-
se às pessoas que possuem comorbidades ou que apresentem sintomas da Covid-19 
mantenham a utilização. 

Artigo 2º - A partir de 08 de abril de 2022 fica permitido o funcionamento de eventos 
esportivos, sociais, coorporativos e realização de shows, com 75% da capacidade, 
observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde, com a 
apresentação do cartão de vacinação e com a comprovação do esquema vacinal. 
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Artigo 3º - A partir de 08 de abril de 2022, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de 
conveniência e estabelecimentos similares poderão funcionar com atendimento, com 
ocupação de 100% da capacidade do local, sendo obrigatória a colocação de álcool em 
gel em cada mesa disponibilizada. 

Artigo 4º - A partir de 08 de abril de 2022 fica estabelecido que a realização de Missas, 
Cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 
100% da capacidade do local. 

Artigo 5º - Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do 
cenário epidemiológico do Município e através das medidas adotadas pelo Estado 
juntamente com a próxima avaliação do Plano Novo Normal. 

Artigo 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se todas 
as disposições em contrário  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE – PB, 
EM 08 DE ABRIL DE 2022 

HÉLIO SEVERINO DE SOUZA 
Prefeito Constitucional 


