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DECRETO Nº 159 /2020 – GP/PMI, DE 19 DE AGOSTO DE 2020 

  
 

Decreta Luto Oficial no Dia 19 de Agosto de 2020 
no Município de Igarapé Açu, pelo Falecimento do 
Sr. José Ribamar Ribeiro de Souza, e dá outras 
providências. 
 
 

 
O Excelentíssimo Sr. NORMANDO MENEZES DE SOUZA, Prefeito Municipal 

Interino de Igarapé-Açu, Estado do Pará, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, 
 

CONSIDERANDO, o falecimento do Sr. José Ribamar Ribeiro de Souza, que prestou 

relevantes serviços públicos por mais de 20 anos à população de várias localidades do Município de 

Igarapé-Açu, 

 

CONSIDERANDO, tratar-se de ex-servidor público que dos seus 79 anos de vida 

dedicou com afinco quase duas décadas de relevantes serviços públicos ao Município de Igarapé-

Açu, contribuindo com o desenvolvimento de toda a região, 

 

CONSIDERANDO, tratar-se do genitor do prefeito interino do Município de Igarapé-

Açu, enlutado, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Luto Oficial no Município de Igarapé-Açu, no dia 19 de agosto de 2020, por 03 
dias. 

 
Parágrafo Único. Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais 

apenas na data de 19 de agosto de 2020. 
 
Art. 2º. Haverá em todos os prédios públicos o hasteamento do Pavilhão Nacional até 

meio mastro e assim permanecerá enquanto durar o luto referido no artigo anterior. 
 
Art. 3º. As disposições estipuladas no presente decreto abrangem todos os órgãos 

municipais, excetuando-se os serviços considerados essenciais, como os de saúde, abastecimento de 
água, e limpeza pública. 

 

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, em 19 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

Normando Menezes de Souza 
PREFEITO INTERINO 
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