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DECRETO Nº 1194/2021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Estabelece que não haverá ponto facultativo nas 

repartições públicas municipais da administração 

direta, autárquica e fundacional nos dias 15, 16 e 17 de 

fevereiro de 2021. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ/PB, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei,  

CONSIDERANDO que o Art. 196, da Constituição federal/88, prevê que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

CONSIDERANDO a publicação do decreto Estadual n. 40.989, de 29 de janeiro de 2021, que 

“dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19)”; 

CONSIDERANDO a vigência do decreto municipal n. 1191, de 01 de fevereiro de 2021, que 

prorrogou o prazo de vigência de medidas temporárias de enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO que a adoção de pontos facultativos correspondentes aos dias de carnaval e 

quarta-feira de cinzas teria o potencial de incentivar a aglomeração de pessoas em espaços 

públicos e privados, em sentido inverso do preconizado nas orientações e nos protocolos 

sanitários positivados por recomendação das autoridades de saúde,  

DECRETA 

Art. 1º  Nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021 não haverá ponto facultativo, o expediente 

no serviço público municipal será normal, observadas todas as regras estabelecidas nos 

decretos vigentes sobre o funcionamento da administração pública no município de Brejo do 

Cruz. 

Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brejo do Cruz, 09 de fevereiro de 2021. 
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Prefeito Municipal 


