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DECRETO Nº 121 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Estabelece recesso natalino no município de 

Primavera-PA. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA, no uso das suas atribuições 

legais, 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica estabelecido recesso nas repartições públicas municipais em 

Primavera-PA, no período de 19/12/2022 a 03/01/2023, em virtude das 

comemorações de Natal e Final de Ano, com exceção da Secretaria Municipal de 

Educação, que seguirá o disposto no artigo seguinte. 

Art. 2º - Esse Decreto não se Aplica a Secretaria Municipal de Educação, o 

recesso estabelecido no art. 52 da Lei Municipal de nº 2.618/2010 (PCCR da 

Educação), será disciplinado em Portaria do Secretário Municipal de Educação. 

Art. 3º - O presente decreto não se aplica aos servidores que executem 

serviços considerados essenciais, a fim de evitar que o atendimento da população 

não sofra descontinuidade. 

Parágrafo único: A escala de execução de serviços mencionados no caput 

deste artigo fica a cargo das respectivas secretarias, inclusive no que diz respeito 

a posterior concessão de folgas, caso seja necessário. 
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Art. 4º - As horas não trabalhadas no período estabelecido a que se refere 

o art. 1º deverão ser compensadas até 30 de setembro de 2023. 

Art. 5º - Os servidores em recesso deverão ficar à disposição do Município 

e se apresentar de imediato se convocados para o serviço. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Palácio Executivo Moura Carvalho, 02 de dezembro de 2022. 
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