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DECRETO N.º 60/2021                                        Porto Alegre do Tocantins, 22 de março de 2021. 

 

 

 

 

Dispõe sobre a decretação de Ponto Facultativo como 

medida para conter o avanço da pandemia provocada 

pelo coronavírus COVID-19 e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS – TO, 

Estado do Tocantins, RENNAN NUNES CERQUEIRA, no uso das atribuições legais que lhe 

conferem a Lei Orgânica deste Município, bem como demais disposições legais pertinentes e, 

CONSIDERANDO, a Carta Aberta do Governo do Estado do Tocantins solicitando 

aos 139 (cento e trinta e nove) que decretem ponto facultativo a todos os servidores públicos não 

essenciais pelo prazo de 22/03 a 02/04/2021; 

CONSIDERANDO, o Feriado da Semana Santa nos dias 01 e 02/04/2021; 

DECRETA 

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais do dia 

22/03 a 02/04/2021. 

§1º - No período acima os servidores deverão adotar a modalidade de trabalho home-

office, continuando a oferta do serviço público, conforme a compatibilidade dos meios 

tecnológicos, devendo cada chefia responsável adotar o necessário e fornecer os meios para contato 

da população. 

Art. 2º - Ficam excluídos da declaração do artigo 1º deste Decreto os serviços 

essenciais que não podem sofrer solução de continuidade e somente são prestados de forma 

presencial, cujas chefias responsáveis deverão adotar as providências cabíveis. 

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 22 (vinte e dois) dias do mês 

de março de dois mil e vinte e um (22.03.2021). 
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