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DECRETO Nº 042, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

“Dispõe sobre o recesso funcional para as comemorações das 

Festas de Natal e Final de Ano de 2021/2022 no âmbito das 

repartições públicas no município de CIDELÂNDIA – MA e 

dá outras providências”.  

 

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de Cidelândia – 

MA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Constituição Federal 

e pela Lei Orgânica do Município de Cidelândia;  
 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal no período compreendido entre 24 de 

dezembro de 2021 a 11 de janeiro de 2022, bem como estabelecer orientações acerca do 

recesso funcional; 
 

CONSIDERANDO que as festas de final de ano envolvem o tempo do Natal e 

Réveillon, como sendo importantes momentos de celebração do calendário cristão, 

trazendo consigo comemorações em família, conotações, tradições, luzes e cores, 

associada a esperança do povo que aguarda o advento do novo ano; 
 

CONSIDERANDO que o recesso funcional é uma medida que gerará economia para 

administração e a manutenção em sua normalidade neste período mostra-se 

contraproducente; 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica concedido RECESSO aos servidores da Prefeitura Municipal de 

Cidelândia – MA, suspendendo-se o expediente de trabalho dos órgãos da 

administração direta, no período de 24 de dezembro de 2021 a 11 de janeiro de 2022, 

com exceção dos serviços essenciais, que pela sua natureza, não poderão sofrer 

alterações, tais como, serviços hospitalares, limpeza, iluminação pública, vigilância, 

abastecimento de água, comissão permanente de licitação, fiscalização da prevenção e 

combate ao contágio pela COVID-19 e as tarefas administrativas que têm prazos legais 

específicos de cumprimento. 
 

Parágrafo único. O funcionamento dos serviços essenciais será disciplinado em escala 

e número suficientes, por cada órgão, relativamente aos seus servidores e serviços de 

forma a não sofrerem interrupção. 
 

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA-MA, AOS 

QUINZE (15) DIAS DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 


