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Prefeitura Municipal de Currais Novos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5.138, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre as medidas temporárias a serem
adotadas, no âmbito do Município de Currais
Novos - RN, para enfrentamento do estado de
emergência pública na saúde, em decorrência
da doença COVID-19 e gripe, causada pelo
Coronavírus SARS-CoV-2 e pelo H3N2.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 56, inciso V, da Lei Orgânica
Municipal;
CONSIDERANDO que o carnaval vem sendo considerado
pelas entidades médicas estaduais e nacionais como evento de
alto risco de contágio pela COVID-19, o que tem levado
inúmeros municípios brasileiros a suspender a realização de
eventos de ruas durante o período carnavalesco;
CONSIDERANDO que compete aos Municípios definir e
disciplinar as regras sanitárias de prevenção e enfrentamento à
COVID-19, bem como fiscalizar o seu fiel cumprimento,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO, ainda, o risco potencial de aumento do
número de casos, notadamente em face das incertezas com
relação à nova variante ômicron e suas decorrentes, já
identificada em diversos estados do Brasil, inclusive no Rio
Grande do Norte;
DECRETA:
Art. 1º - Fica CANCELADO o carnaval em todo o território do
Município de Currais Novos, bem como, a realização de festas,
shows e eventos de massa, públicos e privados, incluindo-se
música ao vivo, serestas e afins.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor no dia 14 de fevereiro de
2022 e terá vigência até o dia 06 de março de 2022, podendo
tais medidas serem reavaliadas a qualquer momento, de acordo
com a situação epidemiológica do município.
Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito
“Raul Macêdo”, em 11 de fevereiro de 2022.
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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