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DECRETO - E N° 04/2022

rJuaLICACAO

Rorain6polis, 20 de janeiro de 2022

DrspoE    SOBRE    MEDIDAs   RESTRITIVAs

COM     BASE     NA     SAtlDE     PbBLICA     E

CONTROLE  D0  COVID-19  E   DA  0UTRAS

PROVIDfiNCIAS.

0  PREFEIT0  MUNICIPAL  DE  RORAINOPOLIS  LEANDRO  PEREIRA  DA

SmvA,  usando  das  atribuic6es  que  lhe confere  o  Art.  78,  inciso  V,  da Lei  Organica

Municipal.

CONSIDFRANDO o disposto na Lei Federal n° Federal n° 13.979 de fevereiro de 2020,

que  disp5e  sobre  as  medidas para  enfrentamento  da situapao  de emergencia de  sadde

phblica de imporfencia internacional decorrente do CORONAviRUS;

CONSIDERANDO o disposto no inciso 11 do art. 23, no inciso XII do art. 24. E no art.

198  da  Constituicao  Federal  de  1998,  compete  concorrente  a  Uniao,  aos  Estados  e

Distritos  Feder`al  e  os  municipios  legislarem  e  executarem  medidas  concementes  a

promogao e a protecao da sande phblica em caraler preventivo e assistencial;

CONSIDERANDO que, ate o final da tarde do dia 18 de janeiro de 2022, segundo dados

divulgados pela SESAU, no Boletim Epidemiol6gico sobre a doenca pelo Coronavims

2019  (COVID-19)  em  Roraima,  o  Estado  possui   134.053  casos  confirmados  e  2.082

mortes pela Covid-19, sendo que nas dltimas 24 horas, foram incluidos 673 novos casos,

cuja  soma  registrada  nos  dezoito  primeiros  dias  de janeiro  se  aproximam  de  5.000

positivados,  o  que  significa  un  aumento de  mais  de  800%  (oitocentos  por cento)  em

relapao aos casos registrados em todo mss de dezembro de 2021;

CONSIDERAND0 a noticia atual de 40 casos positivos no hospital de

que os testes disponiveis ja foram utilizados ate o presente momento;
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CONSIDERAND0  que,  atunlmente  ha presenga de  duas  variantes  predominantes  do

COVID19 no Estado de Roraima: Delta e 6micron;

CONSIDERAND0  que,  a  variante  6micron  tern  como  uma  de  suas  caracteristicas

principais a alta transmissibilidade;

CONSIDERANDO que, ha alguns meses vein sendo registrado urn aumento expressivo

mos casos de  Influenza,  especialmente  pelo vrfus  H3N2,  cujo  os  fatores  somados  ten

impactado  junto  ao  sistema  de  sabde  com  expressiva  demanda  por  atendimentos  e

intemap6es;

CONSIDHRANDO que, nos dltimos dias o ninero de intemap5es por COVID-19 mais

do  que  dobrou  na rede  phblica hosphalar,  havendo  expectativa de  que  esses  ndmeros

venham a subir consideravelmente nas prdximas semanas;

DHCRETA:

Art.  1°.  0  cancelamento  e a emissao  de qualquer tipo de alvara que  autoriza festas  e

eventos que .resultem em aglomerap5es de pessoas pelo memos ate a primeira semana do

mss  margo  de  2022,  compreendido  o  periodo  do  camaval,  devendo  realizar analise  e

acompanhamento dialios de casos e intemap6es para recrudescimento ou afrouxamento
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