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DECRETO Nº 02/2021                                   Em, 10 de fevereiro de 2021. 

 

Determina a proibição de festas de 
carnaval entre os dias 13 e 16 de 
fevereiro de 2021, como medida para 
evitar a proliferação da Covid-19. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO a competência do Município para 

definir e organizar a prestação dos serviços públicos de interesse local;  

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da 

Saúde - OMS classificou, em 11 de março de 2020, que a COVID-19, nova 

doença causada pelo novo Covid-19 (denominado SARS-CoV-2) é uma 

pandemia;  

 

CONSIDERANDO a altíssima capacidade de 

contágio por cada pessoa doente com a COVID-19 na transmissão desse vírus;  

 

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro 

de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de 
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Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

COVID - 19, bem como a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe 

sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

COVID-19;  

 

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n° 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

COVID-19 responsável pelo surto de 2019;  

 

CONSIDERANDO que cabe também ao Poder 

Público Municipal, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas para 

preparação, controle, contenção e mitigação de transmissão da COVID-19 em seu 

território.  

 

D E C R E T A  

 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas 

temporárias a serem adotadas, no âmbito do Município de Serra da Raiz - PB, 

para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, 

nas festividades carnavalescas, no período de 13 a 16 de fevereiro corrente e 

enquanto durar a emergência em saúde pública devido a Pandemia da Covid-

19. 
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   Art. 2º - Ficando vedado o consumo de bebida 

alcoólica em espaços públicos, devendo ser consumida apenas enquanto o 

cliente estiver sendo atendido e nos limites do restaurante, bares e barracas.  

 

    Parágrafo Único – Fica vedado também a 

aglomeração de pessoas em quaisquer serviços essenciais públicos ou 

privados, como em calçadas, ruas e praças; e festa de qualquer tipo em 

restaurantes, bares e barracas, outros estabelecimentos e em ambientes 

fechados e abertos. 

 

    Art. 3º - Entre os dias 13 e 16 de fevereiro também 

haverá redução do horário de fechamento dos restaurantes, barracas, bares, 

praças de alimentação, lojas de conveniência, comércio de rua, supermercados 

e lojas de autosserviços para o horário de 20h. 

 

Art. 3º - Haverá também redução do limite de 

capacidade de atendimento em restaurantes, bares e barracas para 50%, além 

da proibição de festas em áreas comuns de quaisquer condomínios residenciais, 

bem como carros de som, paredões ou quaisquer outros tipos nestes ambientes.  

 

    Art. 4º - O descumprimento do decreto implica em multa 

de até R$ 500,00 (quinhentos Reais) por estabelecimento. Além disso, 

estabelecimentos ficam sujeitos a interdição imediata por dois dias. Em caso de 

reincidência, a interdição pode ser ampliada para 05 dias. 
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Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data sua 

publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar as festividades carnavalescas. 

 

   GABINETE DO PREFIETO, 10 DE FEVEREIRO DE 

2021. 

LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL  

 
 


