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DECRETO MUNICIPAL Nº 03/2022                  SERRARIA, 11 DE ABRIL DE 2022. 

 

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 42.388 de 07 de abril 

de 2022 que dispõe sobre a adoção de novas medidas,  

CONSIDERANDO, finalmente, que a vacinação em Serraria segue 

avançando de forma robusta, como se pode constatar pela cobertura com mais de 

84,25% da população do município,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. A partir desta data, fica permitido o funcionamento de cinemas, teatros 

e circos, com 100% (cem por cento) da capacidade, observando todos os protocolos 

elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde 

e a apresentação do cartão de vacinação com a comprovação do esquema vacinal 

completo. 

 

Art. 2º. Fica permitida a realização de eventos sociais e corporativos, a 

realização de shows, eventos esportivos realizados em arenas e estádios e em 
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ginásios, que disponham de adequada circulação natural de ar, com limite máximo de 

público de até 100% da capacidade do local, observando todos os protocolos 

elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde 

e a apresentação do cartão de vacinação com a comprovação do esquema vacinal 

completo. 

 

Art. 3º.  O uso de máscaras em espaços abertos em todo município passa a 

ser facultativo, recomendando-se às pessoas que possuem comorbidades ou que 

apresentem sintomas da Covid-19 que mantenham a utilização. 

 

Art. 4º. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico do Estado e as medidas adotadas nesse decreto 

serão reavaliadas juntamente com a vigésima avaliação do Plano Novo Normal.  

 

Art. 5º. Permanece mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras aos 

profissionais de saúde durante todo o expediente nas unidades de saúde do 

município. 

 

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

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

 

  
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 

 


