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DECRETO N° 060, DE 20 DE OUTUBR0 DE 2021.

..r`rlDAO DE PUBL.    ;AeAO

CERTIFICO QUE ESTE00CU    -:NTO FOI
PUBLICAD0 fyo MURAL DA PF ...FEITURA
MUNIclfIAL DE BELEM DE I ',ARWPE

DECRETA   EM   CARATER   EXCEPCI0NAL   PONTO
FAcuLTATrvo o DIA lo DE NovEMBRo DE 2021, E
DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

0  PREFEIT0  DO  MUNICIPI0  DE  BHLEM  DE  MARIA, ESTAD0  DE

PHRNAMBUCO, no uso de suas atribuic6es legais e de acordo com o artigo 71, inciso X, da

Lei Organica Municipal; e,

CONSIDERAND0 que mesmo sem haver a possibilidade de comemorap5es devido

a pandemia decorrente do COVID-19, historicanente, no dia 28 de outubro de todos os anos,

e comemorado o dia do servidor pdblico;

CONSIDERAND0 a portaria 430,  de 30 de novembro de 2020,  do Ministerio da

Economia, que em seu artigo  1°, inciso XI, disp6e que 28 de outubro dia do servidor phblico

sera comemorado no dia 1° de novembro de 2021 ;

CONSIDERAND0 que em todos os anos no dia 02 de novembro 6 feriado nacional,

sendo comemorado o dia de Finados;

CONSIDERANDO  que  no  ano  2021,  6  mais  conveniente  e  oportuno  transferir

ponto facultativo do dia do Servidor Ptiblico para o dia 01  de novembro de 2021, de modo,

que sera propiciado maior descanso aos servidores municipais que hodiemamente enfrentam

qunntidade elevada de atividades, na prestapao dos servigos ptiblicos;

CONSIDERAND0  que  compete  ao  Prefeito  dispor  sobre  a  organizagao  e  o

funcionamento da administrapao phblica municipal; e

CONSIDERAND0 que o Municipio tern autonomia para decretar ponto facultativo.

DECRETA:

RUA ESTRADA DO ENA, S/N, BELEM DE MARIA-PE, email: belemdemaria@belemdemaria.pe.gov.br
CNPJ: 10.184.703/0001 -70 ,TELEFONE: (81 ) 3686-1133



+       Prefeitura

BELEM
Municip

DEMARI
SEFtlEDADE    E    TRABALHO

Art.10. Fica decretado PONTO FACULTATIVO o dia 1° de novembro de 2021, nas

repartig6es priblicas do Municipio de Belem de Maria, Estado de Pemambuco.

Art. 2°. Os  servicos municipais considerados de natureza essencial  serao mantidos

em todas as repartig5es ptiblicas.

§1°. Cabera aos dirigentes dos drgaos a preservapao e o funcionamento dos servicos

essenciais as respectivas areas de competencia.

§2°. 0 ponto facultativo nao se aplica as atividades de emergencia do setor ptiblico,

tais como: satde, limpeza ptiblica e outras assim consideradas, que atender5o em sistema de

plantao.

§3°. As atividades voltam ao normal  a partir do  dia 03  de novembro  de 2021, em

todas as repartig6es phblicas do Municipio de Bel6m de Maria/PE.

Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data de sun publicapao, devendo ser afixado

no  atrio  do  Poder  Executivo  Municipal,  e  publicapao  simultanea  mos  6rgaos  de  imprensa

oficial do Municipio.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Belem de Maria/PE, quarta-feira, 20 de outubro de 2021.

-,.,,.     Trd!

PREFEITO DO MUNIcipIO DE EM DE MARIA

RUA ESTRADA DO ENA, S/N, BELEM DE MARIA-PE, email: belemdemaria@belemdemaria.pe.gov.br
CNPJ: 10.184.703/0001 -70 ,TELEFONE: (81 ) 3686-1133


