
 
PROJETO DE LEI Nº 1.132, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

Cancela o ponto facultativo e proíbe as 
festividades de carnaval em 2021. 

Autor: Poder Executivo 

 

A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder 
Executivo sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º Fica cancelado o ponto facultativo para o serviço público municipal nos dias 15, 16 e 17 
de fevereiro de 2021, previstos no artigo 2º da Lei nº 5.070, de 21 de julho de 2011, em razão 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. 

Art. 2º Fica proibida a realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, clubes, 
restaurantes, chácaras, sítios e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, 
blocos carnavalescos ou eventos de pré-carnaval, 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 coronavírus. 
 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo acarretará o fechamento 
compulsório do estabelecimento, com recolhimento do respectivo Alvará de Localização e 
Funcionamento. 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Pouso Alegre – MG, 29 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 

RAFAEL TADEU SIMÕES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Ricardo Henrique Sobreiro 
Chefe de Gabinete 

 



 
JUSTIFICATIVA 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

 

É de todos conhecida a grave situação de emergência internacional de saúde pública 

decorrente do novo coronavírus, bem como a importância de que sejam evitadas as 

aglomerações de pessoas para prevenção do contágio e contenção da propagação daquela 

infecção viral (Covid-19). 

Nessa senda, o cancelamento do ponto facultativo no serviço público municipal e a proibição 

das festividades no período em que seria comemorado o carnaval de 2021, isto é, de 12 a 17 

de fevereiro, revelam-se medidas necessárias para desestimular a ocorrência de eventos que 

possam interferir negativamente no combate à pandemia. 

Justifica-se, assim, a presente propositura, que repete medida já adotada por diversos 

Municípios e Estados-membros de todo o Brasil, inclusive pelo Estado de Minas Gerais. 

Por todo o exposto, rogamos o empenho de Vossa Excelência e dos demais Vereadores com 

assento nessa Laboriosa Casa Legislativa no sentido da discussão e aprovação da presente 

propositura. 

Pouso Alegre, 29 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 

RAFAEL TADEU SIMÕES 
Prefeito Municipal 
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