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DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2021 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS 

DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) 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 que o texto constitucional prevê competência concorrente entre 

União e Estados, Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, 

permitindo, ainda, aos Municípios possibilidade de suplementar a legislação federal e 

a estadual, desde que haja interesse local; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em seu 

artigo 1º, confere aos entes federados a possibilidade de adoção de medidas que 

poderão ser implementadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO que os gestores municipais devem adotar medidas para evitar o 

aumento da propagação do novo coronavírus, permitindo o retorno seguro e paulatino 

das atividades econômicas; 

CONSIDERANDO o aumento expressivo de casos ativos e ocupação hospitalar, bem 

como, a fim de evitar o colapso no município de referência (Campina Grande/PB); 

CONSIDERANDO que as cidades circunvizinhas adotaram as mesmas providências 

com relação a Feira Livre; 

DECRETA: 

Art. 1º. As feiras livres, nas próximas semanas, serão realizadas nas sextas-feiras, 

dias 14, 21 e 28 de maio de 2021, das 05h00 às 13h00, seguindo, obrigatoriamente, 

todos os protocolos sanitários estabelecidos. 

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, 11 de maio de 2021. 

 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 
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