
 
Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Serraria 
Gabinete do Prefeito 

__________________________________________________________________ 
DECRETO MUNICIPAL Nº 05/2021         SERRARIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE 

NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 

EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE 

CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município, e  

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde classificou, em 11 

de março de 2020, a Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), como pandemia 

mundial; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipais anteriores, bem como 

em continuidade a todos os esforços que a Prefeitura vem empreendendo no combate 

à propagação do Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual Nº 40.989 de 29/01/2021, 

que adota medidas de enfrentamento à Pandemia no período compreendido entre 12 

de fevereiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2021; 

 

CONSIDERANDO que o Carnaval não constitui feriado legalmente instituído, 

mas apenas um costume de concessão facultativa por cada ente administrativo, 

mostrando-se descabido a concessão de ponto facultativo na atual conjuntura, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. No âmbito do Município de Serraria, no período compreendido entre 

12 de fevereiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2021 os bares, restaurantes, lanchonetes, 

lojas de conveniência, praças de alimentação e estabelecimentos similares somente 

poderão funcionar com atendimento, nas suas dependências, das 06:00 horas até 

23:00 horas, 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.  
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Art. 2º. Fica determinado o funcionamento normal das Repartições Públicas 

Municipais, no período compreendido entre 15 e 17 de fevereiro (carnaval), sem 

exceção, observadas todas as regras estabelecidas sobre o funcionamento da 

administração pública municipal. 

 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação, tendo 

natureza de norma temporária (excepcional) com efeitos apenas para o período 

compreendido entre 15 e 17 de fevereiro (carnaval). 

 

Leia-se, Divulgue-se e Cumpra-se.      

  
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 


