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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS
Gabinete do Prefeito


DECRETO  nº 219, DE 27 DE MAIO DE 2020.   
     
Dispõe sobre a concessão das férias coletivas aos Servidores Públicos Efetivos lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, ocupantes de cargos de apoio estrutural e administrativo, em caráter excepcional, face à suspensão das atividades escolares presenciais decorrentes da Pandemia causada pelo Covid – 19,  objetivando assim contribuir para o acréscimo do isolamento social. 
                                     
  O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 102, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,  em consonância com os artigos 93, 94 e  95  da Lei Municipal nº 317 / 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos e, considerando ainda o Decreto Municipal n° 211 / 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 ( Novo Coronavírus), nos termos da situação de Emergência decretada pelo Governo da Paraíba, ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder o período de 30 ( trinta ) de  férias  aos servidores públicos lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, ocupantes de cargos de apoio estrutural e administrativo, durante o próximo mês de junho, face à suspensão temporária das atividades escolares decorrentes da Pandemia causada pela Covid – 19, conforme relação em anexo, apresentada pelo titular da Secretaria pertinente.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando parcialmente revogada a concessão de férias coletivas previstas no Decreto n° 189, de 3 / 2 / 2020, que dispõe sobre ao Calendário Escolar para o ano em curso.

                                 Cabaceiras, 27  de maio de 2020; 184 anos de emancipação política.
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Prefeito Constitucional


