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DECRETO/PMEC/GAB N" 051, DE 06 DE DÉZÊMBRO DÉ2O22

PUBLI EM: Dispõe sobre recesso admlnistralivo de 22 de
dezembro de 2022 a 06 de janei.o de 2023 nas
repartições públicas municipais da Administração
Pública Direta e lndireta de Eldorado do Carajás e dá
outras providências,

A PREFEITA M NrctpAL DE ELDoRADo Do cARAJÁs, ESTADo Do pARÁ, EXMA sr"
IARA BRAGA MIRANDA, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Orgânica
Municipal,

CONSIDERANDO o interesse da Municipalidade em manter a conlinuidade da atividade
administrativa essencial e em respeito aos princípios da impessoalidade, da boa-fé, da

transparência, da pÍobidade administrativa e da supremacia do interesse pÚblico;

CoNSIDERANDO que o recesso administrativo em questão visa, na oportunidade,
benefícios de economicidade às contas públicas, não acarretando em preiuízos de

ordem administrativa e financeira as atividades e rotinas pÚblicas são essenciais e
contÍnuas ao meihoÍ interesse da população.

DEOBEIê!:

Art 1o Fica estabelecido recesso administrativo nos dias de 22 de dezembrc de 2022 à
06 de janêiro de 2023 para cumBrimento; pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal Direta do Poder Executivo, sem pÍejuÍzo da prestação dos serviços
considerados essenciais à população.

Art. 20 Durante o período previsto no artigo anterior, as Secretarias Municipais e demais
órgãos públicos poderão estabelecer rêgime de plantão ou escala, de acordo com a

necessidade do serviço público ora prestado via instrumêntos públicos de convocação

Art.3o O recesso administrativo não se aplica:

l- Serviços Públicos que exijam funcionamento contínuo e permanenle deverão ser

mantidos em regime de escalas e plantôes;

ll - Serviços médicos de urgência e emergência consideráveis imprescindíveis aos

anseios da população deste município, mantendo, desta íorma, as escalas
pré-determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde e rotinas administrativas da

saúde;

lll - Sessões de julgamento, prazos recursais e prôcessos administrativos próprios e
licitatórios e;
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lV - Reuniões institucionais agendadas e reuniões de qoverno sempre quê necessárias.

Art. 40 O presente Decreto poderá ser revisto a qualquer lempo, de acordo com a
evolução das atividades administrativas internas.

Art. 50 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRÂ.SE.

Eldorado do Carajás/PA, 06 de dezembro de 2022.

lâra Braga M
Prefeita de Eldorado do Carajás
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