
ESTADO DO CEARA 

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA 
CNPJ 07.411.531/0001-16 

DECRETO N° 5 DE 17 DE MARCO DE 2020. 

ABAIARA 

Dispoe sobre as licencas de eventos em locais 

publicos ou privados no ambito do Territorio do 

Municipio de Abaiara/CE, em virtude do COVID-19 

(Coronavirus). 

Afonso Tavares Leite, Prefeito do Municipio de Abaiara, no uso de suas atribuicoes 

legais, nos tennos da Lei Organica do Municipio combinados com os artigos 2° e 6° do 

Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, art. 1.275, V do CCB, art. 5°, 

XXIV da CF/88; 

CONSIDERANDO as orlentacoes estabelecidas pelo Governo Estadual e a 
Promotoria Estadual de Justice e a pr6pria Presidencia da Republica, sobre a Resposta Rapida 
ao COVID-19; 

CONSIDERANDO a existencia de pandemia do COVID-19 (Novo 
Coronavfrus), nos termos declarados pela Organizacao Mundial de saude (OMS), 

CONSIDERANDO as recomendacoes expedidas pelo Mlnlsterio da Saude em 
13 de marco de 2020; 

CONSIDERANDO que a situa�ao demanda o urgente emprego de medidas 
de prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim de evitar 
a disseminacao da doenca no Municipio de Abaiara/CE, 

D ECR ETA: 

Art. 12 Ficam suspenses todo o evento publico agendado pelos 6rgaos ou 
entidades municipais a partir de 17 de rnarco de 2020, devendo tais encontros, se for o caso, 
serem reaprazados oportunamente. 

Art. 22 Ficam vedadas as concessoes de licencas ou alvaras para realizacao 
de eventos privados, com publlco superior a 100 (cem) pessoas, a partir de 17 de rnarco de 
2020. 

§12 Os 6rgaos licenciadores municipais deverao suspender as licencas ja 
concedidas, para eventos programados para ocorrerem a partir da data a que se refere o 
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caput, evidando esforcos para dar ciencia aos particulares que as requereram, valendo-se de 
todos os meios de comunicacao possfveis. 

§2!! Vedacao se estende para os estabelecimentos comerciais ja licenciados 
que realizem eventos nas condicoes do caput, os quais ficam impedidos de faze-los, 
sob pena de cassacao do alvara de licenca e funcionamento. 

Art. 3!! Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Abaiara/CE, ,17 de mar=02°/ } 

AFO ffrkiTA V ARE;-;:ITE Prefeit�cipal 
de Abaiara - CE 
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