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DECRETO Nº 08/2021, DE 12 de maio de 2021. 
  

DISPOE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 
EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONA VIRUS 
(COVID-19) 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Parari do 
Estado da Paraíba no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Orgânica deste 
Município, pelo presente e; 
 

Considerando que a partir de 15 de janeiro de 
2021 o Estado da Paraíba 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 municípios 
paraibanos; 
Considerando que na 24ª avaliação do Plano Novo 
Normal, o município de Parari encontra-se em 
bandeira amarela; 
 
Considerando todas as medidas até aqui adotadas 
e os esforços de reprogramação financeiros já 
empreendidos por este município 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 
nº 41.239/2021 de 30 de abril 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 Município de Parari - PB; 
 
 

 
Considerando as restrições adotadas por 
municípios circunvizinhos para contenção do vírus, 
permitindo o deslocamento de seus munícipes à 
cidade de Parari para consumo de bebida alcoólica, 
dentre outros; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º No período compreendido entre 13 de maio 
de 2021 a 19 de maio de 2021, os bares, 
restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 
estabelecimentos similares somente poderão 
funcionar com atendimento nas suas dependências 
das 06:00 horas até 22:00 horas, com ocupação de 
30% da capacidade do local, podendo chegar a 
50% da capacidade com a utilização de áreas 
abertas, 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).  
Parágrafo único - O horário de funcionamento 
estabelecido no caput não se aplica a restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres que 
funcionem no interior de rodoviárias, aeroportos, 
postos de combustíveis localizados nas rodovias.   
 
Art. 2º No período compreendido entre 13 de maio 
de 2021 a 19 de maio de 2021 os estabelecimentos 
do setor de serviços e o comércio poderão 
funcionar até dez horas contínuas por dia, das 08 
às 18 horas, sem aglomeração de pessoas nas 
suas dependências e observando todas as normas 
de distanciamento social e os protocolos 
específicos do setor.  
 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua 
publicação. 
       

Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2021. 
 

 

 


