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DECRETA PONTO FACULTATIVO 0 DIA 03 DE

JUNH0 DE 2021.

®

0

0 PREFEITo Do MUNIciplo DE BELEM DE MARIA, Estado de Pemambuco,
no uso de suas atribui¢6es legals e de acordo com o artigo 110, inciso V, da Lei Organica
Municipal, e

CONSIDHRANDO    que    mesmo    sem    haver    a    possibilidade    de
comemorae6es devido a pandemia decorrente do COVID-19, historicamente, no dia 03
de junho, ha a comemoraeao de Corpus Christi, em respeito ao princfpio do sacrarmento
da eucaristia, que relembra a morte e ressurreigao de Jesus Cristo;

CONSIDERANDO que o Govemo do Estado de Pemambuco determinou
no dia 29 de maio de 2021, ponto facultativo nas repardc6es ptiblicas e entidades da
administrag5o direta e indireta o dia 03  de junho de 2021  dedicado a Corpus Christi,
com excegao daqueles servi¢os cujo funcionamento seja indispensavel, a juizo do chefe
do 6rgao;

CONSIDERANDO a necessidade de adocao de medidas para aumentar os
indices de isolamento social; e

CONSIDERAND0 que o Municipio tern autonomia para decretar ponto
facultativo.

D E C R E T A:

Art. 10. Fica decretado PONTO FACULTATIVO no dia 03 junho de 2021,
nas repartig6es ptiblicas do Municipio de Belem de Maria, Estado de Pemambuco.

Art.  2°.  Os  servi¢os municipais considerados de natureza essencial  serao
mantidos em todas as rapartic5es ptiblicas.

§1°. Caber5 aos dirigentes dos 6rg5os a preserva9ao e o funcionamento dos
servigos essenciais as respectivas areas de competencia.

§2°. 0 ponto facultivo nfro se aplica as atividades de emergencia do setor
pdblico, tais como satde, limpeza ptiblica e outras assim considei-adas, que atendei-ao
em sistema de plantao.



Art. 30. Esfao mantidos todos os demais decretos e medidas sanifarias de
combate ao COVID-19.

Art. 40. Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao, devendo ser
afixado no itrio do Poder Executivo Municipal, e publicapao simultinea mos 6rgaos de
imprensa oflcial do Municipio.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Bel6m de Maria (PE), 02 de junho de 2021.

ROLPH EBER CASALE JENI0R
PREFEITO DO MUNIcipIO DE BELEM DE MARIA

ANALTSADO E APROVADO PELA

ASSESSORIA      JURIDICA      EM

01.06.2021.

fudi!\           whir

®


