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Atos Oficiais
Decreto                                                                                                             

Nº 093/2021

                                                                                                             

DECRETO Nº 093/2021, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre o CANCELAMENTO DE FESTAS PÚBLI-

CAS durante a vigência da SITUAÇÃO DE EMERGÊN-

CIA declarada e reconhecida pelo Governo Federal e Es-

tadual, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BA-

HIA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO que intensas precipitações hídricas atingiram o Município de Tabocas do 

Brejo Velho-BA e região durante este mês de Dezembro e perdura sem previsão de estiagem, 

com previsão meteorológica desfavorável à situação, provocando o aumento gradual dos ní-

veis das águas de riachos e córregos que cortam áreas do Município, e consequentemente o 

transbordamento de suas águas; 

CONSIDERANDO que o Município de Tabocas do Brejo Velho-BA possui muitos quilôme-

tros de estradas não asfaltadas (vias municipais e estaduais) e que todas estão com problemas 

de trafegabilidade causados pelo excesso de chuvas, pondo em risco a integridade física dos 

transeuntes destas vias; 

CONSIDERANDO que pelo excesso das chuvas, muitos imóveis foram danificados e abala-

dos, deixando moradores desabrigados; 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal nº 092/2021, onde declarou SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA no âmbito do território de Tabocas do Brejo Velho-BA, sendo reconhe-

cida pelo Decreto Estadual nº 20.994/2021 e Portaria do Governo Federal nº 3.345/2021; 

CONSIDERANDO o quanto consultado à Procuradoria Geral deste Município sobre a lega-

lidade das realizações dos festejos, na qual através do Parecer Jurídico nº 039/2021, opinou 

pela não realização de festas públicas patrocinadas com recursos públicos até enquanto perdu-

rar a situação de emergência, sob riscos de irresponsabilidades fiscais;

CONSIDERANDO a necessidade da reconstrução e suporte aos atingidos, para que assim 

restabeleça a normalidade, da paz social e da ordem pública.
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DECRETA:

Art. 1º - Fica CANCELADA qualquer Festa Pública organizada pelo Executivo no âmbito

territorial de Tabocas do Brejo Velho-BA, até enquanto perdurar a SITUAÇÃO DE EMER-

GÊNCIA declarada e reconhecida pelo Governo Estadual e Federal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.

Gabinete do Prefeito de Tabocas do Brejo Velho-BA, 29 de dezembro de 2021.




