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DECRETO Nº 1646/2021 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

EMENTA: “Estabelece que não haverá ponto 

facultativo nas repartições públicas municipais da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional nos 

dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021.”.   

 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública no Município de 

Potim reconhecida pelo Decreto Municipal nº 1475/2020, de 18 de março de 2020. bem como a 

necessidade da adoção de providências objetivando mitigar a propagação da Covid-19, preconizadas 

pelo Decreto Municipal nº 1484/2020, de 08 de abril de 2020 e pelo Decreto Municipal 1644/2021, de 

08 de fevereiro de 2020 e pelo Decreto Municipal 1645/2021, de 08 de fevereiro de 2021, que instituiu: 

 

CONSIDERANDO que a adoção dos pontos facultativos correspondentes aos 

dias de carnaval e da quarta-feira de cinzas teria o potencial de incentivar a aglomeração de pessoas 

em espaços públicos e privados, no sentido inverso do preconizado pelas orientações e nos protocolos 

sanitários positivados por recomendação das autoridades de saúde, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Não haverá ponto facultativo nas Repartições Públicas Municipais nos 

dias 15 e 16 de fevereiro de 2021, relativos ao carnaval, e no dia 17 de fevereiro de 2021, referente à 

quarta-feira de cinzas no Município de Potim. 

mailto:gabinete@potim.sp.gov.br
mailto:secretaria@potim.sp.gov.br
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59283-de-16-de-marco-de-2020
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64881-22.03.2020.html
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59298-de-23-de-marco-de-2020
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59298-de-23-de-marco-de-2020
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Art. 2º - Fica proibida a realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, 

clubes, restaurantes, sítios, e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, em 

ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou particular, no período em que seria 

celebrado o carnaval de 2021 – de 12 a 17 de fevereiro, com o intuito de evitar aglomerações e 

disseminação do novo Corona vírus (COVID-19). 

 

Parágrafo Único – A fiscalização pelos órgãos de controle do Município será 

intensificada. A fim de proibir a realização de possíveis eventos, coibindo aglomerações e orientando, 

ainda, quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras e cuidados com a higiene. 

  

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Prefeitura Municipal de Potim em 08 de março de 2021. 
 
 
 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal   

 
 
 
 
 
 
 
 

Nótula: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica do Município de Potim, art. 87, em 08 
de março de 2021. 
 
 
 
Raphaela Caroline Pedroso Abrantes                                        Heloisa Helena Leite  
     Secretária de Administração                                 Coordenadora de Expediente                                
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