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 DECRETOS 

 LICITAÇÃO 

 LEIS 

 PORTARIAS 

         ATOS DA PREFEITA 

CONCURSO: MARCA DO TURISMO DE AREIA 

EDITAL Nº 01/2021 - Concurso para o desenvolvimento de identidade visual da 

MARCA do Turismo de Areia/PB. 

1. Apresentação 

A Prefeitura Municipal de Areia, através da Secretaria de Turismo (SETUR), torna 

público o concurso público para CRIAÇÃO E ESCOLHA DE LOGOMARCA E/OU 

LOGOTIPO QUE REFLITA A NOVA IDENTIDADE VISUAL DO TURISMO DE AREIA, que 

caracterize e simbolize o Município, com o intuito de que esta marca seja 

reconhecida em todo país identificando a cidade de Areia. 

Areia é uma cidade de vasta riqueza histórica e cultural, com vocação para o 

turismo. Não a toa Areia, no Brejo paraibano, é um destino turístico consolidado 

no cenário paraibano com seus roteiros ecológicos, gastronomia excelente e 

paisagens encantadoras que são as atrações dessa opção de turismo de vivência 

no interior da Paraíba. Areia é uma das cidades mais bonitas do Nordeste e 

encanta pela sua natureza, seu casario colonial, seus engenhos de cachaça, 

rapadura e mel. O turismo em Areia vem crescendo a cada ano e a cidade está 

ficando cada vez mais famosa.  Reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional, 

pelo IPHAN, em 2006, Areia ainda não definiu, sobretudo com a participação 

popular, a verdadeira marca que represente sua identidade. 

A ideia de criação da Marca surge como uma estratégia de posicionamento global 

da sua identidade como um destino turístico acolhedor, cultural, interessante, 

potencialmente rico em gastronomia, artes, religião, criativo, colaborativo e palco 

de grandes eventos. 

2. Objetivo  

O concurso tem como objetivo a seleção de uma MARCA para o Turismo de Areia 

(nome, logo e slogan) que será o símbolo da promoção da atividade turística do 

município, elegendo a melhor proposta para promover a cidade.  

3. A Marca (Logotipo/logomarca)  

3.1 Para fins de compreensão do que deve ser criado, entenda-se por MARCA a 

identificação de uma instituição ou empresa por meio da junção do logotipo com 

uma imagem ou desenho que, de algum modo, a represente. A MARCA escolhida 

para a promoção do turismo de Areia, a partir desse concurso, deve conter, 

basicamente: o nome “Areia”, um SÍMBOLO/ÍCONE exclusivo, a TIPOLOGIA e o 

SLOGAN.  

• Nome: utilizar obrigatoriamente a palavra Areia, porém construído de tal forma 

que seja capaz de desencadear um posicionamento estratégico, comunicando os 

benefícios do destino;  

• Tipografia: estudo e construção do desenho da palavra Areia, de modo que 

reforce o conhecimento e recordação da marca facilitando sua memorização 

para, em conjunto com algum símbolo ou não, formar o logotipo;  

• Slogan: frase que tem por objetivo acrescentar mais significado e despertar 

encantamento;  

• Símbolo: ícone ou desenho que fará parte do logotipo, de modo a promover a 

associação mental da identidade da marca com o nome Areia.  

Nota: Toda a concepção e criação devem ser original, inédita e de autoria do 

participante inscrito.  

São pré-requisitos da proposta concorrente:  

3.2 A marca deve atender aos seguintes objetivos: 

a) deve fazer alusão à atividade turística do município de Areia;  

b) potencializar a identidade e as qualidades do município;  

c) dar visibilidade em nível nacional e internacional à cidade de Areia;  

d) definir uma marca visualmente atrativa e vinculada à cidade, realmente 

identitária; 

3.3 A MARCA do turismo de Areia, para efeito deste edital, é a representação 

simbólica da cidade, podendo ser expressa por meio de desenho, símbolo ou 

ícone que permita identificar a cidade de modo imediato despertando nas 

pessoas interesse na sua identidade e qualidades.  

3.4 Nenhuma proposta poderá conter imagens protegidas por direitos autorais, 

nem fazer alusão à política, raça, credo ou ideologias.  

3.5 A marca deverá ser inédita, original e criada individualmente.  

4. Requisitos dos candidatos 

4.1 O candidato poderá ser pessoa física ou jurídica.  

4.1.1 Se pessoa física, deverá ser maior de 18 (dezoito) anos, com residência e 

domicílio no município de Areia. 

4.1.2 Se pessoa jurídica, deverá estar com a situação cadastral ativa, e ter sede 

em Areia.  

4.2 Será admitida apenas 01 proposta por candidato.  

4.3 Fica vedada a apresentação de propostas por integrantes do Conselho 

Municipal de Turismo de Areia, Titulares e Suplentes, e da Comissão Técnica 

Julgadora ou de qualquer outra pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, 

que participe diretamente da escolha da marca.  
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5. Inscrições  

5.1 O período de inscrições será de 04 de maio de 2021 às 18h (horário oficial 

de Brasília) do dia 18 de junho de 2021. Não serão aceitas inscrições fora deste 

período. Nas datas comemorativas (feriados) as inscrições somente poderão ser 

realizadas via email.  

5.2 A inscrição poderá ser realizada pessoalmente na Secretaria de Turismo 

situada no Casarão José Rufino, 76, Praça Pedro Américo, Centro;  ou através do 

email: turismo.pmareia@gmail.com.  Em caso de entrega na SETUR, o envelope 

deverá estar lacrado, com o nome completo do participante na frente do 

envelope e no verso escrito o tema “Concurso para Marca do Turismo de Areia”. 

O participante deverá preencher o formulário de inscrição e enviar/anexar os 

arquivos com a proposta da marca nos formatos exigidos neste edital, bem como 

arquivo com o Manual de identidade da Marca, Declaração de autoria e cessão 

de direitos autorais (Anexo V) e apresentação de defesa técnica. 

5.3 Será aceita apenas 01 (uma) inscrição por candidato. O candidato que se 

inscrever como pessoa física, não poderá se inscrever como pessoa jurídica e 

vice-versa.  

5.4 A proposta deverá conter: formulário de inscrição, proposta da marca nos 

formatos exigidos neste edital, arquivo com o Manual de identidade da Marca, 

Declaração de autoria e cessão de direitos autorais (Anexo V) e apresentação de 

defesa técnica obrigatoriamente. Na ausência de quaisquer um destes itens o 

candidato será automaticamente desclassificado. 

6. Requisitos para apresentação das propostas 

6.1 A Proposta de Marca será anexada no ato de inscrição em desenho à mão 

livre, com aplicação colorida; preta e branca; e em escala de cinza, com as 

seguintes dimensões:  

a) As medidas do papel A4 (297x210mm) Folha A4 (no mínimo);  

b) Tela 30x40 Pintkor. (no mínimo);  

c) A Documentação a seguir também deverá ser obrigatoriamente anexada no ato 

de inscrição, em PDF ou JPG:  

e) Declaração de Autoria e Cessão dos Direitos Autorais da Obra devidamente 

assinado com firma reconhecida em cartório e digitalizado (Anexo V). 

f) Apresentação de defesa técnica explicando sobre o pensamento criativo para a 

concretização da ideia de MARCA, de no máximo 30 linhas, redigido em 

português e com fonte Arial; de tamanho 12; com parágrafo 1,5cm; e 

espaçamento normal.  

6.2 Após o recebimento das informações da proposta o candidato receberá via 

email o protocolo da inscrição. As inscrições serão validadas pela Comissão 

Organizadora do Concurso, após a análise documental que acontecerá dia 20 e 

21 de Junho de 2021 e terá a lista publicada dos participantes aptos a concorrer 

no dia 22 de Junho de 2021. 

6.3 Com o ato de inscrição e a entrega da Declaração de Autoria e Cessão dos 

Direitos Autorais da Obra o candidato reconhece que detém os direitos autorais e 

patrimoniais referentes à proposta da marca, respondendo por sua 

autenticidade.  

6.4 A Comissão Organizadora e Comissão Técnica Julgadora do concurso não se 

responsabilizam por qualquer semelhança com outros trabalhos já existentes ou 

por eventuais problemas de autoria, reservando-se do direito de anular o prêmio 

conferido em caso de constatação de irregularidades.  

7. Seleção e Avaliação das Propostas  

7.1 Apenas serão selecionadas as propostas que cumprirem todas as exigências 

deste edital, que serão verificadas pela Comissão Organizadora, composta por 

integrantes do Grupo de Trabalho “Marca do Turismo”, que após a análise 

documental, divulgará no site da Prefeitura Municipal de Areia - 

www.areia.pb.gov.br as propostas aptas a serem avaliadas.  

7.2 A Comissão Organizadora é responsável pela redação do edital, recebimento 

das propostas, análise documental, submissão das propostas à Comissão 

Técnica Julgadora e divulgação dos resultados. Tendo como Coordenador um 

membro da Secretaria Municipal de Turismo de Areia.  

7.3 A avaliação das propostas será feita em 2 etapas. 

7.3.1 1ª Etapa: avaliação por uma Comissão Técnica Julgadora composta por um 

total de 04 profissionais das áreas de design, artes plásticas, turismo e 

jornalismo, representantes da sociedade civil e da Prefeitura Municipal cujas 

disposições são as seguintes:  

 01 profissional de Design  

 01 artista plástico  

 01 profissional de Turismo  

 01 profissional de Jornalismo 

 7.3.2 - 2ª Etapa: avaliação por meio de voto popular, que ocorrerá por meio do 

site da Prefeitura Municipal de Areia – www.areia.pb.gov.br  

7.4 Cada membro da Comissão Técnica Julgadora deverá pontuar entre 1 a 10 as 

marcas que, em sua opinião, preencherem os quesitos abaixo:  

CRITÉRIO/OBJETO DE ANÁLISE E JULGAMENTO/ PONTUAÇÃO  

 

CRITÉRIO 

 

OBJETO DE ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

PONTUAÇÃO 

Representatividade Relação com o conceito, o tema e o objetivo 

geral 
1 a 10  

Comunicação Concisão e universalidade 1 a 10 

Criatividade Inovação conceitual e técnica 1 a 10 

Originalidade Desvinculação de outras marcas existentes 1 a 10  

Pontuação mínima por  

membro da Comissão 

Técnica 

 04 

Pontuação máxima por  

membro da Comissão 
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7.4.1 O Manual de Identidade da Marca será avaliado pela Comissão Técnica 

Julgadora de acordo com a funcionalidade. A nota final do participante será 

calculada pela soma das notas dos jurados. Em caso de empate, o critério 

utilizado para o desempate será realizado através da análise da pontuação 

individual de cada participante, vencendo o que tiver maior pontuação dentre os 

critérios respeitando a hierarquia expressa na tabela acima (1º 

Representatividade; 2º Comunicação; 3º Criatividade; 4º Originalidade). 

7.4.2 A Comissão Julgadora se reserva ao direito de não classificar nenhum dos 

trabalhos apresentados, caso nenhum deles esteja de acordo com este edital ou 

atenda aos critérios de julgamento. 

7.4.3 A avaliação das propostas deverá observar os seguintes quesitos técnicos:  

a) entendimento e adequação ao briefing (Anexo I);  

b) originalidade da combinação de elementos, cores e traços que constituem a 

marca;  

c) clareza, coerência e coesão da ideia criativa, bem como a consistência e 

pertinência das argumentações;  

d) aplicabilidade da marca.  

7.5. As 03 propostas mais pontuadas pela Comissão Técnica serão 

encaminhadas para a votação popular.  

7.6 O voto popular será por meio do cadastro do CPF, tendo cada participante da 

votação o direito de escolher uma única proposta e votar uma única vez. 

7.7 O prazo da votação popular será de 23 a 26 de junho de 2021.  

7.8 A proposta vencedora será a que obtiver a maioria dos votos populares.  

7.9 Em caso de empate, a Comissão Técnica Julgadora deverá escolher a 

proposta que melhor preencher os quesitos técnicos previstos no critério de 

“Comunicação” e “Criatividade” e caso permaneça o empate, a que tiver melhor 

desempenho no critério “Originalidade”.  

7.10 O resultado da escolha da Marca do Turismo de Areia será divulgado no dia 

29 de junho de 2021 através do site conforme cronograma constante neste 

edital.  

8. Cessão de Direito de Uso  

8.1 O ato de inscrição representa autorização do candidato para a Prefeitura 

Municipal da Areia fazer uso da proposta apresentada, bem como da cessão de 

todos os direitos relativos às propriedades intelectuais e patrimoniais da marca e 

dos respectivos documentos técnicos que o compõem. 

8.2 A marca vencedora passa a ser de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Areia e poderá ser livremente comercializada, podendo ser aplicada em materiais 

de divulgação e promoção de qualquer natureza ou espécie, em produtos e 

serviços, e em qualquer meio de divulgação e mídia, sem que o candidato 

vencedor tenha direito a quaisquer quantia em dinheiro, além do prêmio previsto 

neste edital.  

9. Premiação  

9.1 O grande vencedor, ou seja, o primeiro lugar receberá prêmio no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais); o segundo lugar receberá prêmio no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) e o terceiro lugar receberá prêmio no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). 

9.2 Certificado de Vencedor do Concurso Marca do Turismo de Areia.  

9.3 Divulgação do nome e imagem do vencedor em mídia falada e escrita.  

10. Cronograma Lançamento do concurso;  

 04 de maio de 2021 – Início das inscrições;  

 18 de junho de 2021 às 18h – Encerramento das inscrições;  

 20 a 21 de junho de 2021 - Análise Documental pela Comissão 

Organizadora;  

 22 de junho de 2021 – Divulgação das inscrições aprovadas;  

 23 a 26 de junho de 2021 – Votação popular; 

 29 de junho de 2021 – Anúncio da marca vencedora.  

11. Esclarecimentos e recursos  

11.1 Qualquer interessado em participar do concurso poderá apresentar pedido 

de esclarecimento, antes do prazo final de inscrição, através do e-mail: 

turismo.pmareia@gmail.com  

11.2 O pedido de esclarecimento deverá conter obrigatoriamente a identificação 

nominal do candidato, o telefone para contato e o questionamento exposto de 

forma objetiva, clara e concisa. As respostas aos esclarecimentos serão enviadas 

por e-mail.  

11.3 As decisões da Comissão Organizadora e o julgamento das marcas pela 

Comissão Técnica Julgadora tem caráter soberano e irrevogável, não cabendo 

recurso.  

12. Disposições Finais 

12.1 O candidato vencedor compromete-se a comparecer na solenidade de 

entrega do prêmio, bem como autoriza a divulgação de sua imagem em todos os 

meios de comunicação, inclusive, em fotografias, vídeos, áudios e em tudo o 

mais que for relacionado à divulgação do concurso Marca do Turismo de Areia.  

12.2 A participação dos Membros da Comissão Organizadora e Comissão Técnica 

Julgadora no Concurso Marca do Turismo será gratuita e sem nenhuma 

remuneração.  

12.3 A participação nesse concurso não enseja nenhuma modalidade de sorte às 

pessoas participantes e não vincula a compra ou aquisição de quaisquer 

produtos ou serviços das pessoas envolvidas.  

Pág; 03

mailto:turismo.pmareia@gmail.com


 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SEMANÁRIO OFICIAL 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

Areia, 04 de Maio de 2021                                 Edição Nº 039/2021 
 

 
12.4 A simples participação neste concurso implica a total aceitação deste 

regulamento e os participantes neste concurso declaram, desde já, serem os 

autores das propostas de marcas não tendo cometido plágio ou violação a 

qualquer direito de terceiro.  

12.5 Os participantes também cedem e transferem para a Prefeitura Municipal 

da Areia sem quaisquer ônus para a Instituição e em caráter definitivo, pleno e 

irrevogável todos os direitos autorais sobre as propostas de marcas enviadas, 

para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou 

técnica e na divulgação do resultado, podendo, inclusive, alterá-la quando e se 

entender conveniente.  

12.6 A Comissão Organizadora visando à melhor forma de promoção do concurso 

poderá modificar as datas estabelecidas no cronograma previsto, desde que a 

alteração seja divulgada pelo mesmo meio de divulgação deste edital e observe 

os prazos nele estabelecidos.  

12.7 A Prefeitura Municipal de Areia não se responsabiliza por problemas 

técnicos que impeçam, retardem ou prejudiquem o envio ou recebimento das 

propostas.  

12.8 Todas as comunicações serão realizadas através do site, bem como a 

divulgação do edital e dos resultados parciais e finais do concurso.  

12.9 O presente concurso é promovido para fins artísticos e culturais. 

12.10 Fica expressamente proibida a divulgação dos nomes dos candidatos que 

tiverem suas propostas selecionadas e aptas a avaliação pela Comissão 

Organizadora e Comissão Técnica Julgadora.  

12.11 As propostas que por qualquer motivo não previsto neste edital tiverem 

sua autoria divulgada antes do início da 2ª etapa do concurso serão 

desclassificadas, bem como aquelas que não cumprirem as exigências deste 

certame.  

12.12 Na 2ª etapa, cada finalista poderá divulgar a marca de sua autoria em 

redes sociais ou outro meio de comunicação com o objetivo de pedir votos a seu 

favor.  

12.13 A inscrição e envio do projeto implica em anuência com as normas deste 

edital e regulamento. Os casos omissos e dúvidas serão dirimidos pela Comissão 

Organizadora do Concurso.  

 

Areia, 04 de maio de 2021 

 

Sílvia César Farias da Cunha Lima 

Prefeita Constitucional 

 

ANEXO I – BRIEFING 

Marca Identitária da Cidade de Areia.  

A proposta do concurso Marca do Turismo de Areia é a de pensar a identidade 

multicultural da cidade criando uma marca que seja a sua cara. Um concurso 

aberto, em que os participantes vão oferecer a sua visão do município traduzida 

na forma de uma marca a partir de premissas como a sua essência e 

singularidade, atributos urbanísticos e vocações turísticas.  

Areia - Município de Interesse Turístico que preserva uma rotina tranquila, segura, 

em um ambiente arborizado, limpo e aconchegante, que inspira qualidade de 

vida. Características estas que são favoráveis para o turista vivenciar a cultura 

local e interagir com os moradores, considerados hospitaleiros e acolhedores.  

Uma cidade que tem a missão de desenvolver o turismo municipal, de forma a 

proporcionar atratividade econômica para os investidores, qualidade de vida para 

a população e a melhor experiência em cultura, lazer, eventos e bem estar para 

os visitantes. Sua visão de futuro é ser reconhecida como a melhor estância 

turística do Coração do Brejo Paraibano.  

Procuramos uma ideia que seja capaz de continuar inspirando quem vive em 

Areia e, também, quem vem nos visitar. Esperamos eleger uma marca que 

comunique ao mundo como o povo daqui ocupa seus espaços, produz cultura e 

faz turismo. Uma marca que comunique ao mundo as singularidades da vida, 

costumes, cultura, belezas naturais e históricas desta rica cidade. Que este 

cenário incrível seja a sua inspiração para esse projeto tão importante, que será 

responsável por traduzir e fazer parte da nossa história!  

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo:  

Data de nascimento:  

Documento de identidade:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail: 

ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE AUTORIA INDIVIDUAL E EXCLUSIVA DA PROPOSTA  

Eu, ____________________________________________________________, 

documento de identidade ______________________________, declaro que o 

logotipo abaixo indicado é de minha exclusiva autoria e que assumo, portanto, 

total responsabilidade pelo seu conteúdo.  

Areia,          de                     de 2021.  

_________________________________ 

Assinatura do candidato 

Logotipo apresentado como proposta: 
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ANEXO IV  

MEMORIAL DESCRITIVO DO LOGOTIPO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO V 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS  

 

Pelo presente instrumento jurídico particular, 

_____________________________________________________________________ 

(nome), 

_______________________________(nacionalidade),________________________

___ (estado civil), _________________________________(profissão), portador(a) 

da cédula de identidade nº __________________________, CPF nº 

_________________________________________, domiciliado(a) 

na_________________________________________________________ (endereço 

completo), na condição legal de autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais sobre 

a(s) obra(s)/criação(ões) intitulada(s) logotipo da cidade de Areia, decide pelo 

presente Termo de Cessão de Direitos Autorais, em ceder a Prefeitura Municipal 

de Areia, os direitos patrimoniais e de autor referentes à criação 

supramencionadas e infra indicada, com fundamento nos artigos 28 a 33 da Lei 

Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), para a 

finalidade específica de utilização em impressos de qualquer natureza, sites 

eletrônicos, materiais de divulgação, bem como em todas as situações e meios 

que se apresentarem do interesse da Prefeitura Municipal de Areia. 

 

Areia, _____________ de ____________________________ de 2021. 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 DECRETOS 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 030/2021 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 

EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃODE CONTÁGIO NOVO PELO 

CORONAVÍRUS (COVID-19). 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, ESTADO  

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

Município e; 

Pág; 05



 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

SEMANÁRIO OFICIAL 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

Areia, 04 de Maio de 2021                                 Edição Nº 039/2021 
 

 
 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n° 188, 

de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da infecção Humana 

pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Federal n° 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 o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que 

decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação 

de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a 

declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida 

pela Organização Mundial de Saúde;  

CONSIDERANDO que os últimos dados divulgados demonstram que a cidade de 

Areia está em um cenário que projeta declínio gradativo dos casos de Coronavírus nas 

próximas semanas, permitindo a retomada algumas atividades com a rígida 

observância dos protocolos emanados pela Secretaria de Saúde que enfatizam o uso 

contínuo de máscaras, constante higienização das mãos e o distanciamento social, 

com a finalidade de conter a expansão do número de casos; 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam prorrogadas todas as medidas estabelecidas no Decreto nº 29, de 19 de 

abril de 2021, até o dia 19 de maio de 2021. 

Art. 2º A partir do dia 04 de maio de 2021 as Secretarias Municipais de Agricultura, 

Infraestrutura, Meio Ambiente e Saúde funcionarão das 07h as 11h e das 13h as 17h. 

Art. 3º Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do 

cenário epidemiológico do Município. 

Art. 4º. 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, 04 de maio de 2021. 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 

 

 

 PORTARIAS 

 

Pág; 06


