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DECRETO Nº 041, DE 29 DE DEZEMBRO DE

DECRETA DE PONTO FACULTATIVO

ÓRGÃOS E ENTIDADES DA A

PÚBLICA MUNICIPAL, OS EXPEDIE

30 DEZEMBRO DE 2020 À 04 DE JA

NA FORMA QUE INDICA.  

O Prefeito Municipal de Cidelân

Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferida

da República Federativa do Brasil e Lei orgânica do mu

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o fu

Administração Pública Municipal durante os últimos d

próximos do Ano Novo.  

DECRETA:  

Art. 1º - Ficam decretados de ponto facult

servidores/empregados dos órgãos e entidades d

Pública Municipal Direta e Indireta, os expedientes

dezembro de 2020 À 04 de janeiro de 2021.  

§ 1º - O disposto no caput não se aplica aos servid

detentores de cargos privativos da área da saúde, q

atribuições funcionais nos hospitais integrantes da red

§ 2º - Os diretores dos hospitais de que trata e

autorizados a facultarem ou não, o ponto facultativ

que, embora não sejam titulares de cargos privativos d

prestam serviço de natureza essencial.  

Art. 2º - A determinação de que trata o art. 1º de

deverá afetar o funcionamento dos serviços essen

serviços de assistência da saúde de urgência e eme

urgentes, limpeza pública, segurança, fiscalização e, vig
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 DE 2020 
TIVO, EM TODOS OS 

A ADMINISTRAÇÃO 

EDIENTES DOS DIAS 

E JANEIRO DE 2021, 

elândia, Estado do 

ridas da Constituição 

município 

o funcionamento da 

os dias úteis do ano, 

acultativo, para os 

s da Administração 

ntes dos dias 30 de 

ervidores municipais, 

e, que exerçam suas 

 rede municipal.  

a este artigo, ficam 

tativo dos servidores 

vos da área da saúde, 

1º deste Decreto não 

ssenciais, tais como: 

emergência, socorros 

e, vigilância.  

Parágrafo Único. Os dirigentes 

executam os serviços de que tra

regime de escala e/ou plantão a

áreas mencionadas, objetivan

serviços.  

Art. 3º.  Este Decreto entra em v

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUM

GABINETE DO P

ESTADO DO MARANHÃO, AOS

2020. 

Dê-se Ciência, Pu

FERNANDO AUG
PREFEIT

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ
 
OFÍCIO Nº190, DE 29 DE DEZEM

AO EXCELENTÍSSIMO PRESIDE
CIDELÂNDIA MA 

Sr.  WEYKLEN COELHO TEIXEIRA 

Em atenção ao disposto na 
Maranhão do Decreto n. º 35
estabelece regras de funciona
Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO que a 
predominantemente pelo comé
extrema importância na geração

CONSIDERANDO a necessidad
infecção por COVID-19 e do p
adoção de medidas proporciona

Resolve recomendar: 

Que a Solenidade de posse dos c
Câmara Municipal; 

 Que a referida solenidade se
evitando assim a aproximação 

NDIA 

Comu

ade, validade jurídica e integridade 
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tes máximos dos órgãos e entidades que 

e trata o caput deste artigo disciplinarão o 

tão a que se submeterão os servidores das 

ivando garantir a não interrupção dos 

m vigor na data de sua publicação. 

 CUMPRA-SE.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA, 

AOS 29 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 

Publique-se e Cumpra-se. 

AUGUSTO COELHO TEIXEIRA 
FEITO MUNICIPAL 

SAÚDE DE CIDELÂNDIA/ MA.  

EMBRO DE 2020. 

SIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

na edição pelo Governo do Estado do 
º 35.731, de 11 de abril de 2020, que 

ionamento das atividades econômicas no 

a economia local é composta 
omércio de bens e serviços, tendo este 
ção de empregos para população; 

idade de avaliação diária dos casos de 
o perfil da população atingida, visando a 

ionais ao objetivo de prevenção; 

dos candidatos eleitos não seja realizada na 

e seja feito em lugar aberto e arejado, 
ção e aglomeração de pessoas em locais 

omunicados 
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fechados, cumprindo o protocolo da COVID - 19 e evi
significativo de pessoas acometidas pela COVID-19. 

Contamos com vossa compreensão e certos de que se
elevamos nossas estimas e admiração. 

Cidelândia 29 de dezembro de 2020 

 

Maria do Socorro Costa 
Secretaria Municipal de Saúde 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2020 

Cidelândia – MA 30 de dezembro

SÚMULA: ALTERA O LOCAL E A HORA DA REA
DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VERE
PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNIC
CIDELÂDIA - MA.  

WEYKLEN COELHO TEIXEIRA, Presidente da Câmara m
de Cidelândia, Estado do Maranhão, no uso das atribui
lhe são conferidas por Lei:  

Considerando os transtornos causados pela reforma d
da Câmara, devido às chuvas que culminaram na ocor
vários vazamentos, sobretudo para os setores 
legislativa responsáveis pela organização da 
preparatória de abertura da sessão legislativa anu
plenário;  

Considerando a necessidade de prevenir dan
Vereadores, Funcionários e frequentadores da 
Municipal de Cidelândia no dia da Sessão Solene de p
conta da pandemia do corona vírus (COVID – 19). 

Considerando a não existência de tramitação de mat
caráter de urgência;  

Considerando que os projetos que tramitam na
seguem a tramitação normal;  

Considerando que as sessões da Câmara devem ser r
no recinto destinado ao seu funcionamento, conside
sem validade as que se realizem em outro lugar, 
solenes, devidamente referendada pelo plenário, 
Paragrafo 2º do Regimento Interno desta casa;  
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 REALIZAÇÃO 
EREADORES, 
NICIPIO DE 

ra municipal 
ribuições que 

ma do prédio 
corrência de 

es de área 
da sessão 

 anual e do 

danos aos 
da Câmara 

de posse por 

 matérias em 

 na Câmara 

er realizadas 
siderando-se 

gar, salvo as 
rio, art. 75 
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