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DECRETO MUNICIPAL N° 38/2021, de 22 de outubro de 2021. 

 
  

Decreta ponto facultativo nas 

repartições públicas municipais e dá 

outras providências. 

 

 
 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

CF, Lei Orgânica do Município, e: 

 

Considerando, que no dia 28 de outubro é comemorado pelo calendário oficial o dia 

do servidor público, que este ano será em uma quinta-feira; 

 

Considerando o feriado nacional de finados no dia 02 de novembro de 2021, que este 

ano será em uma terça-feira; 

 

Considerando, que ultimamente em dias considerados popularmente “imprensados” 

essa gestão não tem concedido pontos facultativos aos servidores, tendo assim todos 

trabalhando em suas respectivas atividades normalmente; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam decretados pontos facultativos nas repartições públicas do 

Município de Borborema nas seguintes datas: 29/10 (sexta-feira) e 01/11 (segunda-

feira).  

 

Parágrafo único – As repartições públicas municipais paralisam suas atividades 

no dia 28/10/2021, retornando normalmente seus funcionamentos no dia 03/11/2021. 

 

Art. 2º – Durante o período descrito do Parágrafo único do art. 1º, serão mantidas 

todas as atividades essências da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria 

Municipal Infraestrutura e Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Transportes, da 

seguinte forma: 

 

I – Na Secretaria Municipal de Saúde o Centro Municipal do Covid, funcionará das 

08h às 12h, com exceção do dia 28/10 (dia do servidor público) e dia 02/11(finados); 

 

II – Na secretaria Municipal de Infraestrutura as atividades de limpeza urbana 

funcionarão normalmente, com exceção dos dias 28/10 e 02/11; 
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III – Na secretaria Municipal de Transportes, os plantões de atendimento à 

população funcionarão normalmente, sem alteração nenhum dia. 

 

 Art. 3º - Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

 

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

 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO BORBOREMA/PB, 22 de outubro 

de 2021. 

 

 

 
 

 

Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso 
Prefeita Constitucional. 
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