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DECRETO nº. 054/2021.  

DECRETA PONTO FACULTATIVO O DIA 04 DE OUTUBRO 

DE 2021 (SEGUNDA-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 Feriado de Criação do Estado do Tocantins (05 de outubro), que recairá na 

próxima terça-feira;  

CONSIDERANDO a persistente necessidade da adoção de medidas que minimizem o 

fluxo de pessoal no âmbito dos órgãos públicos locais, ressalvadas as hipóteses justificadas 

no Decreto nº. 052/2021, de 16 de agosto de 2021 (consolidação das regras de prevenção à 

COVID-19).  

DECRETA: 

      Art. 1º - Ponto facultativo no dia 04 de outubro de 2021 (segunda-feira), no âmbito dos 

órgãos públicos municipais, sede da prefeitura municipal e secretarias que integram a 

Administração Pública.  

Art. 2º - Os órgãos públicos 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.   
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Parágrafo único. Em homenagem ao Princípio da Continuidade ficam mantidos eventuais 

prazos atinentes a procedimentos licitatórios no âmbito desta Municipalidade em curso na 

data descrita no Art. 1º.  

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

Art. 2º deste Decreto. 

Art. 4º - Este Decreto passa vigorar na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário.  

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

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 30 de setembro de 2021. 

JESUS EVARISTO CARDOSO 

Prefeito Municipal 

 

 


