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Decreto nº 006/2022. 

‘DECRETA PONTO FACULTATIVO NO 

PERÍODO DOS FESTEJOS MOMESCOS 

(CARNAVAL) PARA OS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS’. 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Puxinanã – Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no inciso III do art. 65 da Lei 
Orgânica do Município e, 
 
CONSIDERANDO o culturalmente considerado ‘feriado nacional’ do dia 28 de fevereiro 
e 01 de março do corrente ano, alusivo ao Carnaval, esse que recai numa segunda-feira 
e terça-feira;  
 
CONSIDERANDO Decreto Estadual n.º 42.264, de 15 de fevereiro de 2022, que permite 
a cautelosa execução de algumas atividades, com a manutenção da observância dos 
protocolos sanitários vigentes, para continuidade da contenção da disseminação e 
expansão do Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO a permanência do Estado de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 
n.º 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção 
Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Federal n.º 7.616, de 17 
de novembro de 2011; 
 
CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica da infecção 
humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de 
março de 2020;  
 
CONSIDERANDO que a Súmula Vinculante n.º 38, do STF, consigna que é competente 
o Município para fixar o horário e as condições de funcionamento de estabelecimento 
comercial; 
 
CONSIDERANDO o interesse público. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Decretar PONTO FACULTATIVO para os servidores públicos do município nos 

dias 28/02 (segunda-feira) e 01/03 (terça-feira) do corrente ano, em razão dos 

festejos carnavalescos. 
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§1º. Excluem-se da liberação prevista neste Decreto as atividades consideradas 

essenciais ao normal cumprimento dos serviços de responsabilidade do Município. 

 

§2º. Cabe aos Secretários Municipais, por meio de planejamento interno, a atribuição de 

garantir a essencialidade prevista no parágrafo anterior. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se; Cumpra-se; Dê-se Ciência. 
 

Puxinanã/PB, 22 de fevereiro de 2022. 
 

 

                                               FELIPE GURGEL COUTINHO  
                                                    Prefeito Constitucional  

 


