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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 006 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

 
DECRETA A SUSPENSÃO DAS
FESTIVIDADES DE CARNAVAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Junqueiro
– Estado de Alagoas, em pleno exercício do cargo, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas em lei:
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional -
ESPIN em decorrência da infecção humana pelo COVID-19
(coronavírus), especialmente a obrigação de articulação dos
gestores do Sistema Único de Saúde - SUS como competência
do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública -
COE-nCoV;
 
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual n°
71.467 de 29 de setembro de 2020, do Decreto Estadual n°
70.145 de 22 de junho de 2020 bem como a Portaria Conjunta
GC/SEDETUR/SEFAZ/SESAU n° 001/2020, além de outros
atos normativos editados pelo poder público;
 
CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta TCE/AL e
MPC/AL COVID-19 n° 01/2021 bem como o Ofício Circular
n° 003/2021/PRES/AMA que dá ciência acerca da
Recomendação Conjunta FT-MP/AL-COVID-19 n° 01/2021
quanto à realização de eventos carnavalescos e a destinação de
recursos públicos para este fim no ano de 2021 bem como à
proibição de eventos que gerem aglomeração de pessoas,
impactando de forma negativa no controle de contágio e de
infecção da COVID-19;
 
CONSIDERANDO que, inobstante a existência de vacinas
aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), não há, ainda, um calendário definido para a
imunização de todos os brasileiros, incluisve, de acordo com
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra
COVID-19 as primeiras pessoas a serem vacinadas serão
aquelas pertencentes aos grupos prioritários, consoante já se
operacionaliza em âmbito municipal; e
 
CONSIDERANDO a competência concorrente dos entes
federativos em legislar sobre saúde pública, nos termos do
artigo 23, inciso II, da Constituição, reforçado pelo
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
n.º 6341/2020;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Fica proibida, no âmbito de toda a administração do
Município, a realização de eventos carnavalescos em 2021,
inclusive particulares, que gerem aglomeração de pessoas em
desacordo com as normas previstas no Decreto Estadual n°
71.467 de 29 de setembro de 2020, no Decreto Estadual n°
70.145 de 22 de junho de 2020 e na Portaria Conjunta
GC/SEDETUR/SEFAZ/SESAU n° 001/2020 bem como em
outros normativos editados pelo poder público.
 
Parágrafo Primeiro: Somente serão permitidos os eventos que
atendam às especificidades descritas nos Decretos ns°
70.145/2020 e 71.467/2020 do Estado de Alagoas, cabendo ao
ente municipal a fiscalização de referidos eventos.
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Parágrafo Segundo: A permissão de que trata o parágrafo
primeiro está condicionada à prévia autorização do órgão
sanitário municipal, vinculando-se a concessão do alvará para
realização do evento à apresentação de protocolo sanitário do
evento em conformidade com as normas descritas no parágrafo
primeiro, limitando-se a 300 (trezentos) a quantidade de
participantes do evento.
 
Parágrafo Terceiro: O descumprimento das determinações
estabelecidas neste artigo será punido na forma do art. 14 do
Decreto Estadual n° 70.145/2020.
 
Art. 2º - Decreta ponto facultativo nos dias 15 (segunda-feira)
e 16 (terça-feira) de fevereiro do ano em curso, extensível a
todas as repartições públicas municipais, naturalmente,
mantendo as atividades de atendimento emergencial de saúde,
limpeza urbana, administração de cemitérios e guarda
municipal que pela sua natureza essencial mantém a
normalidade das escalas próprias de cada serviço nos referidos
dias.
Art. 3º - Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades do Poder
Executivo a preservação do funcionamento dos serviços
essenciais afetos a respectivas áreas de competência.
Art. 4º - O Comércio local entre os dias 15 (segunda-feira) a
17 (quarta-feira) do mês de fevereiro de 2021 funcionará da
seguinte forma: No dia 15/02/2021 (aberto); no dia 16/02/2021
(fechado); no dia 17/02/2021 aberto a partir das 12:00hs.
Parágrafo único - O comércio de produtos farmacêuticos;
clínicas e consultórios médicos, odontológicos, laboratórios e
farmacêuticas (fonoaudiólogos); clínicas veterinárias; petshops
e lojas de medicamentos veterinários, funerárias e serviços
relacionados, por ser essencial pdoerá abrir em horário
ordinário.
 
Art. 5º - A cópia do presente Decreto deverá ser afixado em
todas as Secretarias do Município e locais de acesso público,
bem como divulgado pelos meios de comunicação disponíveis
no município, além da publicação no diário oficial dos
municípios.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Prefeito, em 09 de fevereiro de 2021.
 
CICERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Prefeito
 
Atesto que este ato foi publicado no mural do prédio da
Prefeitura Municipal e nos demais órgãos do município em
09/02/2021. 
 
MAX ALAN DE BARROS MARQUES
Secretário Municipal de Administração
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