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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

DECRETO N. 7.708/PMC/2020 

DECLARA PONTO FACULTATIVO OS DIAS 11 e 12 DE 
JUNHO DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, e, 

CONSIDERANDO o disposto nas Leis Federais n. 9.903 de 12 de setembro de 
1995, no que diz respeito aos feriados religiosos e na Lei n. 662 de 06 de abril de 1949. 

CONSIDERANDO que no dia 11 de junho do corrente ano será comemorado o dia 
de Corpus Christi e que a referida data ocorrerá numa quinta — feira; 

CONSIDERANDO a existência de pandemia da COVID-19, nos termos declarados 
pela Organização Mundial de Saúde — OMS; 

DECRETA:  

Art. 1° Fica declarado ponto facultativo os dias 11 e 12 de junho de 2020. 

Art. 2° Ficam ressalvados do ponto facultativo reportado no art. 1° os serviços 
públicos de natureza essencial, tais como, os de saúde, fiscalização do trânsito, tratamento 
de água, coleta de lixo, limpeza pública e outros, cuja interrupção possa causar transtornos 
ou prejuízos à Administração e aos munícipes. 

Parágrafo único. Em caso de necessidade e interesse público, outros órgãos da 
administração municipal, que não os mencionados no caput, poderão ser enquadrados na 

respectiva ressalva. 

Art. 3° Ficam as Secretarias e Órgãos municipais, diante da ocorrência de fato que 
justifique a interrupção do ponto facultativo mencionado no art. 1°, autorizados a convocar a 
integrafidade dos seus servidores para retornarem ao trabalho. 

Art. 40 As disposições do presente decreto se aplicam, no que couber, à 
Administração Indireta do Município. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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