
 PODER EXECUTIVO

 DECRETO Nº. 0004 / 2021

 

Dispõe sobre o cancelamento do Timbó Folia - Carnaval 2021 no município de Nova
Timboteua - PA e dá outras providências.

 

A Prefeita Municipal de Nova Timboteua, Estado do Pará, Sra. CLAUDIA DO SOCORRO
PINHEIRO NETO, conforme suas atribuições legais previstas em Lei e,

 

CONSIDERANDO o reconhecimento por parte da Organização Mundial de Saúde - OMS que
considera pandemia o surto de COVID-19 (Coronavírus);

CONSIDERANDO as recentes determinações emanadas, pelo Governo do Estado do Pará, no
Decreto Estadual nº 800/2020, Programa Retoma Pará, na Portaria nº 14/2021–GS-SEPLAD,
que cancela os pontos facultativos do carnaval 2021, e o Decreto Municipal nº. 003/2021, de
03  de  fevereiro  de  2021,  que  mantem o  Estado  de  Emergência  no  Município  de  Nova
Timboteua;

CONSIDERANDO que compete nos Municípios definir e disciplinar as regras sanitárias mais
restritivas  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 continua e frequente, o
uso de máscaras de proteção facial e o distanciamento social;  

CONSIDERANDO a disseminação de uma nova cepa do coronavírus mais violenta em seus
sintomas, originária do estado vizinho do Amazonas e que já possui casos confirmados no
Estado do Pará;

CONSIDERANDO  que as medidas de prevenção à COVID-I9 impõem cautela e redobrada
atenção,  principalmente  em festejos  ou eventos  que possam ocasionar  a  aglomeração de
pessoas, reduzir ou dificultar o distanciamento social e o seu controle e fiscalização.

DECRETA:

Art.  1º  Fica  cancelado  no  Município  de  Nova Timboteua a  realização  do  Timbó Folia  –
Carnaval  2021,  bem como de festas,  shows,  eventos comerciais,  desfiles  com carro som,
carretinhas, trios elétricos ou similares, retiros e encontros religiosos, salvo missas e cultos,
realizados neste período, os quais provocam aglomerações, contribuindo para o aumento dos
casos de COVID-I9 e as consequências nocivas e nefastas dessa patologia.
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PARÁGRAFO ÚNICO –  A ordem descrita neste artigo visa evitar possíveis prejuízos que
poderiam ser ocasionados à saúde da população Timboteuense, caso o carnaval ocorresse
normalmente.

Art. 2º -  À fiscalização ao cumprimento deste Decreto caberá à Prefeitura Municipal em
parceria com à Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária,
para  garantir  dispersão,  evitar  aglomeração  de  pessoas  e  garantir  o  cumprimento  das
recomendações  e  determinações  no  combate  ao  (COVID-19;  podendo  inclusive,  serem
aplicadas sanções previstas em Lei, responsabilizando civil e criminalmente o infrator.

Art. 3º - Não haverá ponto facultativo nos dias 15 e 17 de fevereiro de 2021, ficando mantido
apenas o feriado do dia 16 de fevereiro de 2021.

Art.  4º  -  Este  Decreto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  sendo  revogadas  as
disposições em contrário.

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Timboteua-PA, em 10 de fevereiro de 2021.

 

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

Prefeita de Nova Timboteua

 

Nova Timboteua - PA, 10 de fevereiro de 2021
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