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DECRETO Nº 011/2022. 

 

“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DA 

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS PELA 

PREFEITURA DE PEIXE-BOI EM ALUSÃO AO 

CARNAVAL DE 2022, E ESTABELECE PONTO 

FACULTATIVO NOS ÓRGÃOS E NAS ENTIDADES 

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E 

FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DO CARNAVAL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI, ESTADO DO PARÁ, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas, conforme art. 98, I, a, da Lei Orgânica do Município 

de Peixe Boi, e: 

CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo corona 

vírus (Covid19); pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, assim 

como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da 

Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS. 

 

CONSIDERANDO o disposto 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 novo corona vírus (Covid-19); 

 

CONSIDERANDO o dever do Poder Público de tomar todas as providências pertinentes para 

preservar a saúde da população, visando à redução dos riscos de propagação da corona vírus 

(Covid-19); 

 

CONSIDERANDO que a absoluta priorização das medidas de caráter sanitário adotadas para 

conter a propagação da corona vírus (Covid-19) e garantir a prestação dos serviços de saúde à 

população não deve afastar a adoção de providências que contribuam, pouco a pouco, para a 

normalização da atividade econômica e das relações sociais no Município de Peixe-Boi; 

 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Economia nº 14.817 de 20 de dezembro de 

2021, que dispõe sobre os dias de feriados nacionais e estabelece os dias de ponto facultativo 

no ano de 2022; 

 

DECRETA: 

Art. 1
o
 - Em decorrência do CARNAVAL, nos órgãos e nas entidades da administração direta, 

do Poder Executivo Municipal de Peixe-Boi, fica decretado ponto facultativo nos dias 

28/02/2022 e 02/03/2022. 

Paragrafo único: O posto municipal de saúde terá expediente específico. 
 

Art. 2º - Fica cancelada, a programação de eventos organizados pela prefeitura Municipal de 

Peixe-Boi, em alusão ao Carnaval de 2022. 
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§1º. Está proibida, em ambiente público, a realização de qualquer manifestação carnavalesca no 

período de 25/02/2022 à 01/03/2022, como shows, trios elétricos, festas, baile, bloco e/ou 

qualquer evento similar de cunho carnavalesco. 

§2º. Fica autorizados a realização de eventos particulares em locais fechados, com sua 

ocupação de 50% da lotação máxima, condicionada a apresentação do comprovante de 

vacinação, e sejam respeitadas as medidas de seguranças contra o COVID-19, e a reprodução 

de sons que ultrapassem o limite permitidos por Lei. 

Art. 3º - Fica proibido: 
 

I - qualquer atividade em área pública que, por sua natureza, gere produção de ruídos, 

aglomerações e incômodos à vizinhança;  
 

II - o uso de qualquer tipo de equipamento de som (caixas amplificadas e outros similares) ou 

vídeo nas calçadas, praças e qualquer espaço público;  
 

III - a apresentação de música ao vivo na calçada, ainda que conste do alvará de licença ou 

autorização do estabelecimento a atividade de atrações musicais ou similar;  

IV – sons de carros automotivos, carretinhas e outros. 
 

V - a comercialização de produtos de qualquer natureza em frente a mercados e em vias 

públicas, de vendedores autônomos com exceção daqueles previamente autorizados pela 

Administração Municipal; 
 
 

Art. 4º - O descumprimento do disposto neste Decreto poderá acarretar a responsabilização dos 

infratores, nos termos da legislação vigente. 
 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Peixe-Boi/PA, 23 de fevereiro de 2022.  

 

 

 

 

____________________________________________ 

JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publicado e Registrado no Portal da Transparência e no Mural da Prefeitura Municipal de 

Peixe-Boi, em 23/02/2022. Consultar: www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br. 

 

 

 

 

Adriana Marília Lobo de Souza 

Secretária Municipal de Administração 
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