
 
 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

GABINETE DA PREFEITA 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2021 

 

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL N° 010/2021 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de cumprir omissões e ambiguidades identificadas 
no Decreto Municipal nº 010/2021; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação e uniformidade de critérios quanto ás 

restrições impostas as atividades de mesmo ramo de atuação; 

  

CONSIDERANDO que as medidas previstas neste Decreto poderão ser revistas a 

qualquer momento, de acordo com a avaliação diária da situação epidemiológica e 

comportamento da população; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Areia/PB encontra-se em bandeira amarela, 

conforme os parâmetros do Governo do Estado da Paraíba, não sendo, inclusive, 

atingido pelas disposições do Decreto Estadual nº 41.053 de 2021; 
 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Excepcionalmente, com o objetivo de resguardar os interesses da coletividade 

na prevenção do contágio e no combate à propagação do Coronavírus (COVID-19), as 

determinações deste decreto têm vigência a partir da data de sua publicação até ulterior 

deliberação. 

 

Art. 2º. O art. 2º do Decreto Municipal nº 010 de 2021 passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 2º. Fica disciplinado o funcionamento dos seguintes 

estabelecimentos: 

I – os bares poderão funcionar das 17h às 21h, desde que atendidos, 

além das medidas dispostas no Decreto Municipal nº 007 de 2021, os 

seguintes critérios: 
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a) as mesas deverão ser alocadas com distância mínima de 02 

(dois) metros entre elas, devendo cada mesa comportar o número 

de cadeiras para a acomodação máxima de 04 (quatro) pessoas, não 

podendo ser anexada uma às outras em caso de maior número de 

pessoas, ainda que sejam da mesma família; 

b) ocupação máxima de 50% do espaço, observando-se o 

distanciamento social; 

c) das 21h00 até às 23h00, somente poderão funcionar mediante 

atendimento na modalidade delivery; 

d) caso a fiscalização da Vigilância Sanitária constate a presença 

de clientes após as 21h00, o estabelecimento incorrerá nas 

penalidades dispostas no art. 13”. 

II – lanchonetes, quiosques, food trucks/parks e congêneres que 

não vendam bebidas alcoólicas poderão funcionar em horário 

normal do comércio local, podendo se estender até às 21h00, desde 

que atendidos, além das medidas dispostas no Decreto Municipal 

n° 007/2021, os critérios das alíneas a, b, c e d do inciso I do art. 2° 

e do art. 3°, no que couber; 

III – fica vedado o funcionamento das áreas de piscinas e de jogos 

nas pousadas, hotéis e congêneres; 

IV – fica vedado o funcionamento de casas de festas e demais 

espaços para locação de eventos; 

V – fica vedado o funcionamento de espaços kids, playgrounds e 

similares. 

Art. 3º. O art. 3º do Decreto Executivo Municipal n° 010/2021, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 “Art. 3º. Os restaurantes, sem exceção, além das medidas 

dispostas no Decreto 007/2021, deverão seguir os seguintes 

protocolos para efetivo funcionamento: 

[...] 
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VI – a venda de bebidas alcoólicas fica condicionada ao disposto 

no inciso I do art. 2º deste decreto. 

[...] 

                                 VIII – quanto ao horário de funcionamento, aplicam-se aos 

estabelecimentos objetos deste artigo, as disposições do inciso II do 

art. 2º deste Decreto. ” 

Art. 4º. Fica proibida, nos domínios do Município, a utilização de veículos com 

equipamentos sonoros, inclusive os da modalidade “paredão”, nas vias públicas e 

estabelecimentos comerciais, bem como fica vedada a utilização de música ao vivo em 

bares, restaurantes e estabelecimentos similares, sob pena de multa e demais sanções 

cabíveis. 

Art. 5º. No que não for contrário, permanecem vigentes os Decretos Municipais já 

publicados até a presente data. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Areia, 05 de março de 2021. 
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