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DecRero r.r" 109, zr DE ouruBRo oE2o21

DECRETA PONTO FACULTATIVO, EM TODOS
OS oRcÃos E ENTTDADES DA
aomlntsrRnçÃo púeucn MUNtctpAL, o
EXPEDIENTE DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE
202t.

A EXMA. SRA. PREFEITA DO UUHtCiptO DE BEBERIBE, no uso das atribuições que the
confere o art. 45 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual no 34.311, de 20 de outubro de 2021, que
decretou ponto facultativo o expediente do dia 1o de novembro de 2021, em todos os órgãos
e entidades da administração pública estadual;

CONSIDERANDO ser o dia 28 de outubro, de acordo com o art. 238, da Lei no 9.826, de 14
de maio de 1974, data em que se comemora o dia do Servidor Público;

DECRETA:

Art. ío Fica decretado ponto facultativo o expediente do dia 10 de novembro de 2021,
segunda-feira, para os servidores/empregados dos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, como adiamento do dia 28 de outubro de 2021.

Àrt.20 Excetuar-se-ão os serviços públicos considerados essenciais ou emergenciais que não
admitam paralisação, tais como saúde, incluindo as unidades hospitalares, transporte e limpeza
urbana, incumbindo aos gestores municipais das respectivas pastas, tomarem as necessárias
providências para sua operacionalização, mesmo que em regime de plantão.

Parágrafo único. - O funcionamento do Setor de Licitação será igualmente
suspenso, cabendo à Presidência da Comissão Licitatória o reagendamento de eventuais
certames previstos para período designado pelo caput do ArL 1o deste Decreto.

Art. 3o Fica ressalvada a possibilidade de convocação pessoal dos servidores de que trata o
Art. 1o deste Decreto para atendimento de eventual necessidade administrativa.

Art. 40 Fica mantido no dia 1o de novembro de 2021, czso haja, a programação do Plano
Municipal de Vacinação, não sendo atingido pelo caput do Art. 1o deste Decreto.

AÉ. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PAçO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE, em 2111012021.

MICHELE CARIELL ROCHA

@ R."rr"
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Certifico, para os devidos fins de direito, que o DECRETO No 109, DE 21 DE
OUTUBRO DE 2021, que .DECRETA PONTO FACULTATIVO, EM TODOS OS
óneÃos E ENTTDADES DA ADMTNTSTRAçAo púBLrcA MUNrcrpAL, o
EXPEDIENTE DO DIA 1o DE NOVEIúBRO DE 2021." foidevidamente publicada por
aÍixação no átrio da Prefeitura Municipa! de Beberibe, em data de 21 de outubro de
2021 cumprindo, assim, os ditames legais.

Beberibe/CE, 21 de outubro de 2021.
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