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DECRETO nº. 042/2021.  

DECRETA PONTO FACULTATIVO O DIA 29 DE JUNHO DE 2021 

(TERÇA-FEIRA). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, no uso de suas atribuições, em 

especial conferidas pelas Constituições Federal, Estadual e Lei Orgânica deste Município de 

Nova Olinda/TO. 

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº. 008/2021, de 04 de fevereiro de 2021, que 

regulamentou no âmbito municipal as datas comemorativas do ano de 2021, dentre as quais 

se destaca o dia do Padroeiro do Município de Nova Olinda/TO  (29 de junho) –DIA DE 

SÃO PEDRO APÓSTOLO; 

CONSIDERANDO que o ESTADO inobstante sua laicidade, à influência da Religião 

Católica no Brasil ainda é muito forte, o que faz 64,6% dos brasileiros, conforme últimos 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, afirmarem que são adeptos 

da Religião Católica, o que implica na existência de vários feriados fazendo referência à 

Igreja Católica. (AGOSTINHO, 2008, p.141). 

CONSIDERANDO que a laicidade adotada pelo Estado brasileiro não se confunde com a 

liberdade individual da pessoal em se identificar ou não com uma determinada religião, 

seja por critério cultural ou político.A opção religiosa é uma liberdade do indivíduo, sendo 

vedada a intervenção do Estado na escolha e no exercício de sua manifestação religiosa. 

CONSIDERANDO a importância da RELIGIÃO na construção do Estado Brasileiro, que 

contribui e integra a identidade do povo, e que transcendeas práticas de ritos 

religiosos,fomenta dessa  maneira a formação psicoemocional do cidadão que corrobora 

para suas intrínsecas tradições; 
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CONSIDERANDO que é de competência privativa da União para legislar sobre Direito do 

Trabalho, contudo a Lei Federal nº. 9093/95 atribuiu aos demais entes federativos por lei 

própria a dispor sobre feriados religiosos de acordo com a tradição local; 

CONSIDERANDO a necessidade de não interferência na livre atividade econômica e o 

dever do Estado no desenvolvimento econômico,nacional e regional 

CONSIDERANDO a necessidade de retificação do texto normativo do Decreto Municipal 

nº.040/2021, que onde se lê “Padroeira” deverá ser lido “Padroeiro”; 

CONSIDERANDO necessidade de determinar os efeitos jurídicos do Decreto Municipal 

nº. 040/2021 e sua vigência; 

CONSIDERANDO o poder dever da administração pública em rever e corrigir os seus 

próprios atos; 

DECRETA: 

Art. 1º - Ponto facultativo no dia 29 de junho de 2021 (terça-feira), no âmbito dos Órgãos 

Públicos municipais, Sede da Prefeitura Municipal e demais Secretarias que integram a 

Administração Pública.  

Art. 2º - Os órgãos públicos municipais prestadores de serviços essenciais que se revestem 

do caráter emergencial ou de interesse público, não se enquadram na faculdade prevista 

neste Decreto, e manterão, por consequência, a jornada normal de trabalho no dia 

especificado no Art. 1º.   

Parágrafo único. Ficam mantidas as sessões de procedimento (s) licitatório (s) pautado (s) 

para a data descrita no Art. 1º.  

Art. 3º - É de reponsabilidade de cada Secretaria a manutenção dos serviços, nos termos do 

Art. 2º deste Decreto. 
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Art. 4º - Este Decreto em vigor na data de sua publicação com vigência até as 23hs59 min do 

dia 29/06/2021,revogando-se as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 28 de junho de 2021. 

 

 

 

JESUS EVARISTO CARDOSO 

Prefeito Municipal 


