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Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
Gabinete da Prefeita

DECRETO No 0330001/2021, DE 30 DE MARÇO OE 2021.

Dispõe sobre o ponto facultativo do dia 1o de
abril de 2021, quinta-feira da Semana Santa,
no âmbito do município de Tauá, ê dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TAUÁ-CEARÁ, no uso de suas atribuiÇoes
constitucionais, legais e rêgulamentares e;
CONSIDERANDO que a Semana Santa e uma tradição religiosa católica que
celêbra a Paixáo, a Morte e a Ressurreiçáo de Jesus Cristo;
CONSIDERANDO que a quinta-feira da semana santa, este ano recairá no dia
1o

de abril;
CONSIDERANDO que o dia 02 de abril de 2021 é feriado religioso, nos termos
no 9.093, de í 2 de setembro de 1 995;

do arl. 2o, da Lei Federal

CONSIDERANDO ainda, a imperiosa necessidade de continuar os esforços
para assêgurar o cumprimênto e a eÍicácia das medidas sanitárias em vigor e aumentar os
índices de isolamento social, como forma de reduzir a progressiva propagaçáo do
coronavírus (SARS-CoV2), causador do COVID-19 e, desta forma, o ponto facultativo, mostrase como providência necessária no presente momento a fim de possibilitar maior distanciamenlo
social.
DECRETA:

Art. í". Fica decretado ponto facultativo no Município de Tauá, no dia 1o
dê abril de 2021, "quinta-feira santa", em todos os órgãos e entidades componentes da
administração pública municipal.

Art. 2'. Na data prevista no art.

10, deste Decreto, seráo normalmente
assegurados os serviços essenciais e indispensáveis à populaçáo, tais como: segurança
pública, assistência social, infraestrutura e conservação de vias públicas, agricultura,
iecursos hídricos e abastecimento, controle e fiscalização do trânsito, limpeza e
vigilância pública, bem como os pertencêntes à saÚdê pública que funcionem em

regime de plantões como hospitais, postos de saúde

e

unidades de pronto

atendimento.
Art. 3'. Os serviços essenciais e indispensávêis poderáo trabalhar em regime
de escala/plantâo, a critério do chefe/diretor da repartição, desde que náo haja determinaÉo
contrária do secretário municipal.

Art. 4o. Fica assegurado, na referida data, os atos estabelecidos para o
pandemia
do coronavírus no âmbito do Município de Tauá.
combate a
Art. 5". Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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OECRETO N" 0330001/2021, OE 30 DE MARçO OE 202í

Di.pôê .obre o ponto íacultativo do dia 'l' dê abral de m2l, quinta-Íeira da Sêmana Santa, no âmbilo do municíplo de Tauá, e dá
oukas proü dênciar.
A PREFEITA MUNICIPAL OE TÂUÁ4EARÁ, no uso de suas atÍibuiçóes conírtucionars, legais e regulamerÍares e:
CONSIDERANDO que a Semana Sarta é uma tradiÉo Íeligiosa cáólaca que celebra a Paüáo, a Morte e a Res6uneição de Jesus CÍisto;
CONSIDÉRANDO que a quinta-Íeira da semana santa, este ano recâirá no dia 1'de abÍil;
CONSIDERANDO quê o dia 02 dê ábril de 2021 é Íeriãdo religioEo, nos têmos do an. 2, da Lei Federal ho 9.093, de

í2 de setembro de

1995:

CONSIDÉRANOO ainda, a imperiGa nec€ssidade de continuaÍ os 6forços para êseguraí o cumprimento e a eféqa das medidas
sânitàrias em vigor e âumentaÍ os lndicês dê isolamerÍo social, como íorme de red@ir a pÍogr6sNa pÍopagação do coronavirus (SARS-Coy2),
câusador do COVID-1g e, d6ta forma, o ponto facuttativo, m6tra-se @mo providência necessária no presente momento a fim de pcsrbilrtar
mâioí dislâncremento social

OECREÍA:

l'.

Fica dêdetado ponb facultativo no Municlpio dê Tauá, no dia í'de abÍil de 2021, "quinta-feira 6anta' em todo6 os órgàos e
Alt
entidadea componentes da administraçáo púHica munacipal.
Ârt 2'. Na dâta prevista no arL 1', deste Decreto, seÍáo normalmenle as6egurados os serviços essenciais e indispensáveas à população,
como: sagurânçâ públlca aadrtanda iodal, irúaêilrutrra e consêwação de viai púHicas, agriqJltura, iêcurao3 hidaico§ ê

Vrstecimênio, contole ê tlscâllzaçáo do lránrlto, limpeza e vigllãncla púHica, bem como os peítencêntês à saúde Éblicâ quê
tuncionem em rêgimê de plânfi.s como hospitais, postog dê saúde e unidades de p.onto atendimerto.

AÍt 3'. Os serviçG essenciais e iÍEispensáveis poderáo trabalhaÍ em regime de êscala/plantalo, a critêrio do chefe/drretor da repartiÉo,
desde que náo haja determinação cofitrária do secretáío municapal.
Art 4., Fica assêguÍado, na ÍeÍeÍjda data, os âto6 6tabelecidos para o combate à pandemia do coronavlrus no âmbito do Municipio de
Taú.

Art

5". E6le dedeto entaa em vrgor na datã de 6ua puHrcâÇáo.
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PORTARTA Àt 830001/2021- GABP

A PREFETTA MUN|C|PAL DE ÍAUÁ4E, PATRÍCl/À PEOUENO COSÍA GOT ES DE AGUIAR, no uso de suas atribúiçóes constitucionais
e legab, em e§pêcial o disposto no Art 102, § 5", V e Aít. 31, ll dâ Lêi Orgánica do Municipio. na Lei Municipal n" 129612005, Ler Municipâl n'
2534/2020 e demais legrslaçóes aplicáveis à espécie; e
RESOLVE:
A.t í'. NOMEAR- IA§-I\UAUQ,ILEEBBE!8API8E§ ponadora_do CPF n'09).916.233€6, paÍa o caÍgo de píovrmehto em comrssão de
cERENTE DE ATENÇÁO BASICA - ESF COLlBRlS, ESF DR JOSE Ozliro e ESF CARRAPAÍE|RÂS, SIMBOLOGIA - DAS ll, rnlegíante da
\utura organrzacional do Poder Executivo de Tauá, iunto à Secretaria de Saúde.
entta em v(lor na data de sua publicaÉo, Íevogadas as disp6içôes em contrário
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CUMPRA.SE,
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