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DECRETO Nº 86/2021 – GP/PMI, DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 

 

Dispõe sobre o Funcionamento dos Órgãos e 

Entidades Integrantes da Administração Direta 

e Indireta do Poder Executivo Municipal e 

Institui Ponto Facultativo no Âmbito da 

Administração Pública do Município de 

Igarapé-Açu, e Dá Outras Providências. 

 

O Excelentíssimo Sr. NORMANDO MENEZES DE SOUZA, Prefeito Municipal de 

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

CONSIDERANDO a classificação, por parte da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) da situação mundial do Novo Coronavírus (COVID-19) como “Pandemia”, 

reconhecendo-se o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de 

forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de 

transmissão interna; 

 

CONSIDERANDO a adoção de medidas preventivas e coordenadas do Governo 

Federal e do Governo Estadual para combater a Pandemia do Coronavírus (COVID-19) 

por intermédio da suspensão do funcionamento de vários órgãos públicos, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a integridade física e de se evitar a 

eventual propagação do Coronavírus (COVID-19) pela população de Igarapé-Açu e 

pelos servidores. 

 

CONSIDERANDO as orientações e recomendações expedidas pelo Governo Estadual 

e o advento do Feriado da Semana Santa, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica instituído ponto facultativo no dia 01 de Abril de 2021 (quinta-feira), no 

âmbito de toda a Administração Pública do Município de Igarapé-Açu, nas Repartições 

Públicas Municipais, Autarquias e nas Fundações mantidas pelo Poder Público 

Municipal. 

Art. 2º. Não se aplica o disposto neste Decreto às repartições públicas municipais que 

prestem serviços de caráter essencial e de interesse público permanente, tais como 

coleta de lixo e atendimento em unidades de saúde, cujo funcionamento dependa a 

segurança e organização municipal no referido período. 
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Art. 3º. Os órgãos administrativos responsáveis pelos serviços considerados de caráter 

essencial deverão manter escalas de modo que seja assegurada a prestação ininterrupta 

dos mesmos. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, de 29 de março de 2021. 

 

 

 

NORMANDO MENEZES DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
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