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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 005, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

 
Define medidas para a realização de festas
privadas de carnaval no ano de 2022 e dá
outras providências.

 
O Prefeito do Município de Galinhos, Estado do Rio Grande
do Norte, usando de suas atribuições legais, e na observância
do que a Lei Orgânica do Município:
 
CONSIDERANDO que compete aos Municípios definir e
disciplinar as regras sanitárias de prevenção e enfrentamento à
COVID-19, bem como fiscalizar o seu fiel cumprimento,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal;
 
CONSIDERANDO que desde o início da pandemia, a
Administração Pública Municipal tem buscado promover
medidas preventivas para evitar o contágio e a disseminação da
COVID-19, tendo adotado como princípios basilares dos
protocolos a higienização contínua e frequente, o uso de
máscaras de proteção facial e o distanciamento social;
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, II, na Lei Federal nº.
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus;
 
CONSIDERANDO o disposto no inciso I do Art. 30 da
Constituição Federal, que prevê que é de competência dos
municípios “legislar sobre assuntos de interesse local”;
 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 30.940, DE 30 DE
SETEMBRO DE 2021, que “dispõe sobre a obrigatoriedade
de comprovação do esquema vacinal em conformidade com o
calendário de imunização nos casos que especifica, e dá outras
providências.”
 
CONSIDERANDO que a despeito do acerto de todas as
recomendações preventivas no combate ao COVID-19, a
população tem relaxado sistematicamente nas medidas
profiláticas, circunstância que se agravou com as aglomerações
de fim de ano e do mês de janeiro, e poderá se agravar mais
ainda no período do carnaval, podendo ocasionar acentuado
aumento em casos da variante Ômicron da COVID-19,
indiciando risco de severos prejuízos à saúde pública;
 
DECRETA:
 
Art. 1º. Fica cancelada toda a programação de eventos
organizada pela Prefeitura Municipal do Galinhos para o
carnaval de 2022.
 
Parágrafo único. Fica proibida a realização de festas, shows e
eventos festivos nas ruas, avenidas, praças e demais locais,
patrocinadas pelo município, no período referido no caput
deste artigo.
 
Art. 2º. A realização de festas, shows e eventos comerciais
privados
no âmbito do Município do Galinhos, fica permitida, desde que
sejam realizadas em ambientes abertos e sejam previamente
vistoriadas e autorizadas pela Vigilância Sanitária Municipal.
 
§1o Os eventos realizados na praia e beira-rio estão
autorizados, desde que respeitem os protocolos de segurança
do COVID-19 e o distanciamento social.
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§2o A depender do porte dos eventos privados que sejam
realizados, faz-se necessário que os organizadores solicitem
alvará judicial e a vistoria do Corpo de Bombeiros.
 
Art. 3º. Permanece terminantemente proibida a circulação de
pessoas, nos espaços e vias públicas do Município do Galinhos,
que não estejam fazendo uso de máscara de proteção facial, nos
termos do artigo 3º, caput, e inciso III-A da Lei Federal nº.
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com as modificações
trazidas pela Lei Federal nº. 14.019, de 02 de julho de 2020.
 
Art. 4º. Fica revogado o Decreto no 003/2022.
 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
e revoga quaisquer disposições em contrário.
 
Galinhos/RN, 22 de Fevereiro de 2022.
 
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
Prefeito Municipal
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