
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

GABINETE DA PREFEITA 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 083/2022 

 

DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

DE ENSINO 

 

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 As aulas das escolas públicas da rede municipal de ensino se iniciam no dia 21 

de fevereiro de 2022 através do sistema híbrido, nos termos do Decreto Municipal nº 

006, de 29 de janeiro de 2021.  
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§ 1º Os pais e/ou responsáveis devem apresentar, no ato da matrícula escolar, o 

comprovante vacinal das crianças com faixa etária já contemplada pela vacinação contra 

Covid-19.  

§ 2º A falta da vacina contra a Covid-19, ou de outra vacina considerada obrigatória, 

não impossibilitará a matrícula, porém, a situação deverá ser regularizada no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de comunicação imediata, por parte das 

instituições de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Estadual. 

 

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  


