
 

 

 

 

 

 

DECRETO MUNICIPAL nº 012 de 24 de fevereiro de 2022. 

 
 

Dispõe sobre ponto facultativo nos 
órgãos da administração direta, 

indireta, autárquica e fundações do 
Poder Executivo Municipal de Muaná 

durante o dia 01 de março de  2022 

 
                   O Prefeito Municipal de Muaná, senhor Eder 

Azevedo Magalhães, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com o inciso IX, do artigo 92, da Lei Orgânica do 

Município, e, 

           Considerando que nos dias 28 de fevereiro e 01 
de março de 2022 deveriam ocorrer as festas comemorativas ao 

carnaval, que não ocorrerá este ano devido a pandemia 
provocada pelo novo coronavírus - COVID 19. 

 
Considerando que apesar de estarem proibidas 

festas e aglomerações devido a pandemia instalada, a data 

representa o principal evento de folclore do nosso país e deve 
continuar a ser lembrada em todo o território nacional. 

 

Considerando que o Supremo Tribunal 
Federal, por unanimidade, já decidiu que além do Governo 

Federal, prefeitos e vereadores podem editar decretos na época 
de pandemia que estejam relacionados ao  isolamento social.  



 

 
 

 
 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica decretado DIA DE PONTO 
FACULTATIVO o dia 01 de Março de 2022 nas repartições 

públicas direta, indireta, autárquica e fundações desta 
prefeitura municipal; 

 

Art. 2º - Os serviços considerados essenciais 

estão excluídos deste decreto e deverão ser operados de acordo 
com cada secretaria ou repartição pública direta, indireta, 

autárquica e fundações desta prefeitura municipal, sendo 
assegurado o pleno atendimento à população; 

 

Art. 3º - Os serviços de Saúde, Coleta de Lixo e 
Limpeza Pública terão os seus horários estabelecidos em 
conformidade com as necessidades de cada Repartição e ou 

Secretaria. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Muaná-PA,  24 de Fevereiro de 2022. 
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