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Decreto de n. 012/2021, Parelhas 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Suspende a realização de festividades de 

carnaval e estabelece o ponto facultativo na 

Administração Municipal nos dias 15, 16 e 17 de 

fevereiro de 2021.  

 

 

 

    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do 

Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

64, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Parelhas.  

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica suspensa no Município de Parelhas a realização de quaisquer 

festividades de Carnaval, incluindo prévias carnavalescas e eventos similares, 

promovidos por entes públicos ou pela iniciativa privada, em virtude do 

enfrentamento da pandemia, com o intuito de se evitar aglomerações e a 

disseminação do novo Coronavírus, seguindo as recomendações sanitárias da 

Comissão Municipal de Enfrentamento ao COVID – 19. 

 

Parágrafo único. A proibição se estende às atividades realizadas em clubes, 

sedes de blocos, casas com piscina, locadas ou cedidas, no Município de 

Parelhas. 
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Art. 2º O cumprimento deste decreto será fiscalizado pela Polícia Militar, pela 

Vigilância Sanitária e pela Guarda Municipal, que ficam autorizadas a interditar 

quaisquer estabelecimentos que desrespeitarem as regras contidas neste ato. 

 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento das determinações deste 

Decreto, configurando-se crime contra a saúde pública, as autoridades ficam 

autorizadas a impor as penalidades previstas no art. 268 do Código Penal 

(detenção, de um mês a um ano, e multa). 

 

Art. 3º Excepcionalmente, fica mantido na Administração Municipal o ponto 

facultativo relativo aos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021. 

 

 Parágrafo único. Não se aplica a suspensão prevista no caput deste artigo ao 

funcionamento das atividades ou serviços considerados essenciais. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Parelhas, 10 de fevereiro de 2021. 

 

Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito do Município de Parelhas 

 


