
GOVERNo DE 

PARARI
ONOVOTEMPoÉ MGORA 

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Parari 

DECRETO N° 04/2021, DE 26 de março de 2021. 

Dispõe sobre a adoção de novas 

medidas temporárias e emergenciais 

de prevenç�o de contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19). 

O Prefeito Constitucional do Municipio de Parari do Estado da Paraíba no uso de suas 

atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica deste Municipio, pelo presente e; 

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 

Coronavirus (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 de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de 

decretação de Emergència em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da 

Saúde e a declaração da condiç�o de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus 

definida pela Organização Mundial de Saúde; 
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Considerando que a partir de 15 de janeiro de 2021 o Estado da Paraiba voltou a 

apresentar mais que 1.000 casos novos divulgados ao dia, além de mais de 70% dos 

óbitos divulgados ocorridos nas últimas 24 horas 

Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em 

ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos 

aglomerados; 
Considerando o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas 

semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de 

conter a expansão do número de casos em diversos municipios paraibanos; 

Considerando que na 21 avaliação do Plano Novo Normal, o municipio de Parari 

encontra-se em bandeira laranja, crescendo sua participação em relação à avaliação 

anterior, 
Considerando todas as medidas até aqui adotadas e os esforços de reprogramação 

financeiros já empreendidos por este municíipio para ajustar suas contas, em virtude de 

se manter a prestação dos serviços públicos, sobretudo para o enfrentamento da grave 

situação de saúde pública; 

Considerando a publicação do Decreto Estadual n° 41.120/2021 de 25 de março de 

2021 

Considerando, ainda, a necessidade de se manter um plano de resposta efetivo para 

esta condição de saúde de ampla repercussão populacional, no âmbito do Municipio de 

Parari PB 

DECRETA: 

An 1° No periodo compreendido entre 27 de março de 2021 e 04 de abril 

de 2021 será aplicado, em sua integra, o Decreto Estadual n° 41.120/2021 
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Art. 2° O comércio da cidade poderá funcionar das 08 horas às 16 horas, 

obedecidas as restrições e permissões de abertura conforme Decreto Estadual 

Parágrafo Único. Restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos 

congêneres somente poderão funcionar até 21:30 horas, exclusivamente por meio de 

entrega em domicílio (delivery), inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de 

mercadorias (take away), vedando-se a aglomeração de pessoas. 

Art. 3° Ficam suspensas, no período compreendido entre 27 de março de 

2021 a 04 de abril de 2021 as atividades nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder 

Executivo Municipal. 

Parágrafo nico. O disposto nesse artigo não se aplica às Secretarias de 

Saúde, Administraçãoe Defesa Social. 

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2021. 

GENIVAL AÍRÉS DE QUEÍROZ FILHO 

PREFEITo CONSTITvcIONAL 


