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DHCRET0 N° 41/2021 Borborema,17 de dezembro de 2021.

DISP6E SOBRE 0 RHCESS0 FUNCIONAL PARA
COMEMORACA0  DAS  FESTAS  DH  NATAL  E
FIM DE ANO 2021/2022 N0 AMBIT0 DO PODER
EXECUTIV0  DE  B0RB0REMA  E  DA  0UTRAS
PROVIDENCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BORB0REMA, ESTADO DA PARAIBA, no
uso de suas atribuig6es conferidas pela Lei Organica Municipal, e ainda,
CONSIDERANDO,   a   necessidade   de   disciplinar   o   funcionamento   dos   6rgaos   da
Administrapfro  ptiblica  Municipal  no  periodo  compreendido  entre  os  dias  20/12/2021   e
03/01/2022, bern como estabelecer orientap6es a cerca do recesso funcional;
CONSIDERANDO, que as festas de final de ano envolvem o tempo do Natal  e Reveillon
como  sendo  importantes  momentos  de  celebrapao  do  calenddrio  crisfao,  trazendo  consigo
comemorag6es em familia,  conotap6es de tradigfro  luzes e  cores,  associadas  a esperanga da
populagao que aguarda o advento de urn novo ano;
CONSIDERANDO,  que  o  recesso  funcional  e  uma  medida  que  gerara  economia  para  a
administragao    e    a    manutengao    de    sua    normalidade    nesse    periodo    mostrar-se-ia
contraproducente,

DECRETA:

Art.  1°  -  0  recesso  para  as  comemorap5es  alusivas  as  festividades  de  final  de  ano  que
envolve - Natal e Reveillon - compreende o seguinte periodo: de 20/12 a 31/12/2021, tendo
como retomo normal as atividades a data de 03/01/2022, primeira segunda feira do novo ano.
Art.  2°  -  Serfro  mantidas  as  atividades  de  limpeza  urbana,  os  servicos  de  transporte  de
pacientes em regime de plantao normal e os atendimentos no Centro do Covid, tendo em vista
o carater de essencialidade das mesmas.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao, revogando as disposig6es em
contrino.

Gabinete da Prefeita de Borborema/PB, em:  17 de dezembro de 2021.
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Gilene Cindido da Silva Leite Cardoso
Prefeita Constitucional.

BE6TRRBM6,RPEfa
De maos dadas com a futuro!

Av. Gov. Pedro Moreno Gondim -Centro - Borborema-PB
i(83) 3360-1010

E-mail :  pmborborema@hotmail.com


