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DECRETO Nº 050/2021, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

“Dispõe sobre recesso administrativo 

funcional nos órgãos da Administração 

Municipal e adota outras providencias” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO que as atividades administrativas nos órgãos da Administração 

Municipal, encontram-se regulares e em dias, e que, neste período, pelo costume, é pequeno 

o fluxo de munícipes a procura dos serviços públicos efetivamente prestados pelo 

Município; 

 

CONSIDERANDO ainda que o Natal é data singular em que se comemora o nascimento de 

Jesus Cristo, oportunidade em que tradicionalmente as pessoas se reúnem para as 

festividades natalinas no ceio de sua família; e, logo após, ainda nesse espírito, toda a 

comunidade confraternizam-se pela passagem de Réveillon e de Ano Novo; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Recesso administrativo funcional nos Órgãos da Administração Municipal, no 

período de 24 de dezembro de 2021 a 7 de janeiro de 2022. 

 

Art. 2º. O disposto no artigo anterior, não se aplica aos servidores municipais lotados em 

atividades essenciais como Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento de 

Saúde, Comissão Permanente de Licitação (Agente de Contratação), Conselho Tutelar, 

Guarda Civil Municipal, Serviços de Limpeza Pública, e quaisquer outros de emergência 

e/ou aqueles que por sua natureza exijam plantão permanente. 

 

Art. 3º. Durante o período de recesso parcial, deverão ser mantidos os serviços essenciais à 

disposição da população e, em caso de necessidade do serviço público, qualquer servidor 

poderá ser convocado aos seus postos de trabalho, onde deverá retornar suas atividades 

imediatamente. 

 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO, aos 17 dias do 

mês de dezembro de 2021. 

 

Olímpio dos Santos Arraes 

Prefeito Municipal 
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