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DECRETO Nº 017/2022   - GBP                                      Magalhães Barata, 20 de fevereiro de 2022. 

   

Dispõe sobre o cancelamento do Carnaval 2022 

no Município de Magalhães Barata – PA e dá 

outras providências. 

 

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MARLENE DA SILVA BORGES, PREFEITA 

MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, Estado do Pará, no uso das atribuições legais que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO o decreto municipal nº 015/2022 – GBP que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e controle para o enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19) no âmbito do 

município de Magalhães Barata-PA; 

 

CONSIDERANDO que os direitos à vida e à saúde, contemplados nos artigos 5°, 6° e 196 da 

Constituição Federal, com vistas à proteção de toda a coletividade e à redução dos riscos de doença e 

de outros agravos devem prevalecer em relação à liberdade de consciência e de convicção filosófica 

individual. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica cancelado o Carnaval 2022 no Município de Magalhães Barata.  

 

Art. 2º Fica proibida a realização de quaisquer eventos em espaços abertos, em comemoração ao 

Carnaval de 2022, tais como bailes de carnaval em rua, blocos de carnavais de rua, festas em rua, etc. 

 

Art. 3º.  Ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos afins, 

respeitadas as regras de ocupação de espaço de 50% da capacidade MEDIANTE 

OBRIGATORIEDADE da apresentação da Carteira de Vacinação de 1ª e 2ª dose ou PCR-RT com até 

48h antes do evento e adoção de todos os protocolos sanitários estabelecidos na prevenção do COVID-

19. 
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 Art. 4º. Fica permitida a realização de eventos privados em locais fechados, com audiência de até 

50% com comprovação da Carteira de Vacinação antes do evento e/ou com resultado de PCR-RT com 

até 48h antes do evento. 

 

Art. 5º Para manter a ordem e impedir a disseminação do vírus do Covid-19, as infrações a esse 

Decreto poderão ser informadas à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Ministério Público do Estado de 

Pará. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação 

 

 

 

DÊ-SE A CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Gabinete da Excelentíssima Senhora prefeita Municipal de Magalhães Barata – PA, 20 de fevereiro de 

2022. 

 

 

 

MARLENE DA SILVA BORGES 

Prefeita Municipal 


		2022-02-20T18:26:08-0300
	MARLENE DA SILVA BORGES:12829544234




