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DECRETO Nº 01, DE 21 DE JANEIRO DE 2022. 

 

DECRETA O CANCELAMENTO DOS 

FESTEJOS DO CARNAVAL 2022 NO 

MUNICIPIO DE SATUBA. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SATUBA/AL, no uso das suas atribuições legais, 

de acordo com o que lhe confere o artigo 29, inciso IV da Constituição Estadual e no 

artigo 43, Inciso IV e VII da Lei Orgânica Municipal,  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 

2021, em decorrência da infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o surgimento da nova variante Ômicron, considerada pela 

Organização Mundial de Saúde como sendo ainda mais transmissível que as surgidas 

anteriormente, o novo aumento de transmissão do Covid-19 e da Influenza H3N2; 

CONSIFDERANDO o disposto no art. 196, da Constituição Federal, que afirma 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter a observância e fiscalização das 

exigências impostas pelas autoridades sanitárias competentes, como o uso de 

máscaras, álcool em gel para higienização, dentre outras existentes, para a 

preservação da saúde da população. 

CONSIDERANDO a absoluta prioridade da proteção da saúde e da vida das 

pessoas; 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica CANCELADO os festejos do Carnaval 2022 no município de 

SATUBA, bem como, a realização de eventos, desfiles de blocos e congêneres que 
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gerem aglomerações e condições favoráveis para a transmissão da nova variante 

Ômicron, do Covid-19 e da influenza H3N2. 

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO UNICIPAL DE SATUBA – AL, EM 21 DE JANEIRO DE 

2022. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 
Dê-se Ciência. 

 
Satuba/AL, 21 Janeiro de 2022.    

                                                                                                                                                                                                         

. 

DIOGENES JOSÉ DE AMORIM NETO 

PREFEITO  
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