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DECRETO Nº 298/2021, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

ANTECIPA FERIADO DE CARVANAL NO MUNICÍPIO DE 
MURICI DOS PORTELAS – PI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A EXCELENTISSÍMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE MURICI DOS 
PORTELAS, ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e; 

CONSIDERANDO a análise sobre a evolução da pandemia do COVID-19 em todos os 

estados brasileiros, inclusive no Piauí, que prorrogou o estado de calamidade pública pelo 

Decreto Estadual nº 19.398/2020 até 30/06/2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a segurança jurídica às atividades privadas 

essenciais à saúde, segurança e sobrevivência da população, sem prejuízo da manutenção das 

medidas sanitárias preventivas à disseminação do coronavírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas de combate e 

enfrentamento à disseminação do coronavírus; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Piauí, pelo Decreto nº 19.445, de 

26/01/2021, decretou a suspensão em todo o Estado das festas e eventos carnavalescos, quer 

em ambiente aberto, quer em ambiente fechado; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do funcionamento dos órgãos da 

administração pública e do comércio local para atendimento das necessidades mínimas da 

população; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica antecipado o feriado de carnaval do dia 16/02/2021 (terça-feira) para o dia 

15/02/2021 (segunda-feira). 

Parágrafo único. Na administração pública será considerado como dia útil o período de 

16 a 19 de fevereiro de 2021. 

Art. 2º - Ficam mantidas as proibições constantes do Decreto Estadual nº 14.445/2021, 

no que tange à proibição de eventos abertos ou fechados de comemoração carnavalesca. 

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, sendo revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Murici dos Portelas, 11 de fevereiro de 2021. 

 

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales 
Prefeita Municipal 


