
ESTADO DE ALAGOAS 
MUNICÍPIO DE ROTEIRO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2001_001/2022 

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE FESTIVIDADES 
PÚBLICAS E PRIVADAS EM COMEMORAÇÃO ÀS PRÉVIAS  
CARNAVALESCAS E DO PRÓPRIO CARNAVAL DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O Chefe do ExecuIvo Municipal da cidade de Roteiro – Alagoas, ALYSSON REIS 
SARDINHA, no uso de suas atribuições legais conferidas na Carta da República e na Lei 
Orgânica do Município, de 05 de Abril de 1990 e: 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19), bem como a existência 
de variantes e a rápida propagação do referido vírus; 

CONSIDERANDO a existência de casos e a propagação de infecção humana pelo vírus 
influenza H3N2 em todo o território brasileiro; 

CONSIDERANDO a competência concorrente dos entes federaIvos em legislar sobre 
saúde pública, nos termos do arIgo 23, inciso II, da ConsItuição, reforçado pelo 
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6341/2020 e, 

CONSIDERANDO, ainda, a existência de recomendação do Governo do Estado de 
Alagoas, bem como do Ministério Público Estadual para não realizarem festas pré-
carnavalescas e fesIvidades de carnaval no exercício de 2022. 

DECRETA:  

Art. 1º - Fica vedada, no âmbito municipal, em função dos casos já idenIficados no 
Estado de Alagoas de coinfecção do coronavírus por variantes e da proliferação 
crescente do vírus influenza H3N2, a realização de qualquer evento ou fesIvidade 
oficial, pelo Ente Público Municipal, em comemoração às prévias carnavalescas e 
fesIvidades de carnaval no exercício de 2022, até ulterior deliberação. 

Art. 2º - Fica, igualmente, vedada a realização de shows e eventos de grandes 
proporções e aglomerações realizados, no território municipal, pela iniciaIva privada, 
até ulterior deliberação. 

Parágrafo Único - A fiscalização de festas privadas carnavalescas que descumpram este 
decreto municipal, caberá a Prefeitura Municipal, por meio da Vigilância Sanitária 
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Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde, bem como a Secretaria de 
Administração, através do Setor de Tributos. 

Art. 3º - A desobediência aos comandos previstos neste Decreto sujeitará ao infrator à 
aplicação das seguintes penas, sem prejuízo às demais sanções civis e administraIvas: 
advertência, apreensão, inuIlização e/ou interdição, suspensão de venda e/ou de 
fabricação, cancelamento do registro, interdição parcial ou total, cancelamento de 
autorização para funcionamento, cancelamento do alvará de licenciamento, proibição 
de propaganda e/ou multa, conforme previsão legal, bem como envio das informações 
competentes ao Ministério Público Estadual para apurar eventual práIca de crime. 

Parágrafo Único – Ficará a cargo das autoridades policiais fazer cumprir as medidas 
elencadas nesse decreto. 

Art. 4º - As medidas previstas no presente Decreto poderão ser modificadas de acordo 
com a evolução da pandemia e das orientações das autoridades de saúde, podendo, 
inclusive, ser revistas a qualquer momento. 

Art. 5º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação  

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Roteiro (AL), 20 de Janeiro de 2022 

ALYSSON REIS SARDINHA 

Prefeito 

Aos (20) dias do mês de Fevereiro de 2022, este Decreto foi publicado e registrado na 
sede da Secretaria Municipal da Administração de Roteiro – Alagoas, sendo afixada no 
mural da referida secretaria em função de não haver na cidade jornal de circulação ou 
imprensa oficial. 

BRUNO REIS SARDINHA 
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