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DECRETO Nº. 038 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

“Estabelece que não haverá
ponto
facultativo,
nas
repartições públicas municipais,
nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro
de 2021.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Santana,
artigo 84, inciso VII, e
CONSIDERANDO o número de casos de Coronavírus no Município de Santana, cabe
à Administração Pública adotar medidas temporárias de prevenção ao aumento de
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do seu território;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação da infecção e transmissão
local e preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral;
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,
DECRETA:
Art. 1° - Não haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 15,
16 e 17 de fevereiro de 2021, relativos ao carnaval, no Município de Santana.
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
Gabinete do prefeito municipal de Santana – BA, 09 de fevereiro de 2021.
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