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DECRETO Nº. 45/2021, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.

“Transferi Feriado e Decreta Ponto Facultativo em
todos os órgãos Administrativos da Prefeitura
Municipal de Pastos Bons-Ma e dá outras
providências.”

pronto-socorro, remoções para outras unidades de saúde e demais
atendimentos emergenciais.
Art. 3°- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições em contrário.
Palácio José Gonçalo de Sousa, Pastos Bons, Estado do Maranhão,
aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

____________________________________
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela
Lei Orgânica do município e;
CONSIDERANDO o Feriado em comemoração ao dia do Servidor
Público que ocorre no dia 28 de outubro;
CONSIDERANDO o Feriado Nacional de Finados que ocorre no dia
02 de Novembro;

DECRETA:
Art. 1º- TRANSFERIR, em caráter excepcional o feriado do dia 28 de
outubro de 2021 (quinta-feira), ocasião em que é comemorado o dia do Servidor
Público para o dia 29 de outubro de 2021 (sexta-feira), do ano em curso.
Art. 2º- DECRETAR, ponto facultativo em todos os órgãos
Administrativos da Prefeitura Municipal no expediente do dia 01 de novembro de
2021 (segunda-feira), em decorrência do Feriado Nacional de Finados.
Parágrafo Único: Este decreto não se aplica a Comissão Permanente
de Licitação – CPL do município, ao atendimento emergencial do Hospital
Municipal Theoplistes Teixeira, SAMU, Centro de Referência Municipal Covid-19,
cujas direções tomarão as medidas necessárias para manter o atendimento de

PORTARIA N.º 197/2021

DE 19 DE OUTUBRO DE 2021.
Dispõe sob a designação do servidor público
municipal para impulsionar publicações no Diário
Oficial dos Municípios e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO,
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, no uso das atribuições que lhes foram conferidas
pela Lei 421/2021 e Decreto 39/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de promover a publicidade e
transparência dos Atos Administrativos,
RESOLVE
Art. 1º Designar o servidor Efetivo Sr. FRANCISCO NUNES DA SILVA
NETO, CPF 011.947.223-69, Matrícula 54, ocupando atualmente o cargo em
comissão de Chefe de Gabinete, lotado no Gabinete do Prefeito, para impulsionar
as publicações dos atos administrativos expedidos por este município no Diário
Oficial do Município de Pastos Bons-Ma, disponível na página
https://pastosbons.ma.gov.br/transparencia/diario-oficial/ e adotado por este
poder como órgão de imprensa oficial.
Art. 2º O servidor aqui designado terá que impulsionar as publicações
encaminhadas pela autoridade administrativa desde órgão, recaindo sobre o

mesmo a responsabilidade pessoal por eventual alteração que venha fazer no
conteúdo dos respectivos atos.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
LEI:
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão,
aos dezenove dias do mês de outubro de 2021.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
__________________________________________
ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
Prefeito Municipal
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