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BOLETIM Nº 30 – 30/01/2021
_______________________________________________________________
Informações da reunião do Comitê Acadêmico do UNICERP na pandemia da COVID-19,
realizada através de Webconferência em 30 de janeiro de 2021:
No dia 29/01/2021 o prefeito municipal de Patrocínio no uso de suas atribuições publicou o
Decreto n. 3.816 que altera o anexo do Decreto de n. 3.798 de 08 de janeiro de 2021 dispondo
sobre o cancelamento dos feriados de carnaval nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021 e de
quarta-feira de cinzas no dia 17 de fevereiro de 2021. Referido Decreto levou em consideração
a necessidade de atuação do Poder público para mitigar os efeitos da Pandemia do COVID-19
no âmbito municipal e, tendo em vista o crescente número de casos identificados no Município,
e a possibilidade de viagens e aglomerações diante dos pontos facultativos e feriados; a
deliberação pelo Comitê Extraordinário de Combate ao Novo Coronavírus em reunião realizada
na data de 29 de janeiro de 2021; a decisão do Governo de Minas Gerais em não conceder os
pontos facultativos no carnaval com o objetivo de desestimular viagens e a ocorrência de eventos
que possam gerar aglomeração e provocar o aumento de infecções pelo Novo Coronavírus;
Assim, a autoridade municipal decretou:
O cancelamento dos feriados devido a necessidade de atuação do Poder público para mitigar os
efeitos da Pandemia do COVID-19 no âmbito municipal e, tendo em vista o crescente número de
casos identificados no Município, e a possibilidade de viagens e aglomerações diante dos pontos
facultativos e feriados.

No entanto, o Comitê Acadêmico do UNICERP recomenda a FUNCECP e suas mantidas a
adesão ao recesso e feriado dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, para todos os departamentos da
instituição, em decorrência do número crescente do número de casos identificados da COVID19 e seguindo o calendário acadêmico da IES aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão em reunião no dia 16 de dezembro de 2020.

