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DECRETO MUNICIPAL Nº 082/2022 

 

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE DO SERVIÇO 

PÚBLICO MUNICIPAL NO CARNAVAL 2022  

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, ESTADO DA 

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

Coronavírus (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 os intensos esforços de toda Paraíba no combate à pandemia da 

COVID-19 e a importante progressão da cobertura vacinal, que permitirá que esta nova 

união de esforços representada pelas medidas de proteção sanitária presentes neste 

decreto guiem o Município de Areia/PB na direção de dias melhores, possibilitando 

algumas flexibilizações para que se atenuem os efeitos socioeconômicos e culturais da 

pandemia;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Nos dias 28 de fevereiro, 01 e 02 de março de 2022 não haverá ponto 

facultativo, o expediente no serviço público do Município de Areia ocorrerá 

normalmente, observadas todas as regras estabelecidas nos decretos vigentes sobre o 

funcionamento da administração pública municipal. 
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Parágrafo único. Ficam mantidas as medidas determinadas nos Decretos Municipais nº 

79 de 2022 e 81 de 2022 até ulterior deliberação. 

 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

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

 

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Areia, 17 de fevereiro de 2022 

 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita  


