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Decreto nº 354/2021. 
 

 

ALTERA O ART. 2º DO DECRETO Nº 353/2021 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONGO, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município de Congo e com amparo no art. 84, IV e VI, da 

Constituição Federal de 1988, art. 20, IV, da Lei Orgânica do Município de Congo; 

 

Art. 1º - O art. 2º do Decreto nº 353/2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º – Fica estabelecido o fechamento total (lockdown), dos seguintes 

estabelecimentos: 

a) Parques de Vaquejadas, Pegas de bois, Feiras de Animais e similares; 

b) Boates, Casas de Festas, Conveniências, Espaços de Festas (urbanos e rurais) 

e similares; 

c) Escolas públicas e privadas, funcionando exclusivamente através do sistema 

remoto. 

 

§1º. Fica autorizado até às 2100hs, o funcionamento apenas e exclusivamente em 

sistema de delivery, os segmentos comerciais de bares, lanchonetes e pizzarias, ressaltando-

se ainda, a proibição de consumação de bebidas alcoólicas em áreas públicas, seja na zona 

urbana ou na zona rural do município de Congo. 

 

§2º. Os restaurantes só poderão funcionar até as 14:00 horas para atendimento 

ao público, sem comercialização de bebidas alcoólicas no local. 

 

§3º Fica autorizado nos horários estabelecidos de acordo com caput do art. 3º 

deste decreto, o funcionamento presencial do seguimento comercial de Bancas de Jogos, 

Casas de ‘apostas online’ e similares, podendo funcionar com ocupação máxima de 30%  
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(trinta porcento) da capacidade do atendimento, sendo obrigatório o uso de 

máscara e o distanciamento social. 

 

§4º. O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 

ensejará a aplicação de multa no valor de até R$1.000,00 (mil reais), bem como sanção de 

natureza penal nos casos enumerados no caput deste artigo.” 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando-se revogado 

desde já as disposições em contrário. 

 

Prédio Sede da Prefeitura, Congo/PB, 12 de julho de 2021. 

 

 


