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DECRETO nº 017, de 29 de março de 2021. 

 

ANTECIPA O FERIADO DE ANIVERSÁRIO DA 

CIDADE E FACULTA O PONTO NO DIA 1º DE 

ABRIL EM DECORRENCIA DA NECESSIDADE 

DE ISOLOMENTO SOCIAL DECORRENTE DA 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 

 

O PREFEITO DE BOM JESUS-PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica Municipal no art. 66 inciso VI e XXXVI da Lei Orgânica Municipal e demais cominações 

legais pertinentes a matéria Decreta: 

CONSIDERANDO que a Lei nº 707, de 29 de março de 2021 possibilitou ao executivo antecipar 

os feriados municipais, com o objetivo de conter o avanço da Covid-19; 

CONSIDERANDO que a Semana Santa é, por excelência, uma tradicional festa religiosa na qual 

todos se integram; 

 CONSIDERANDO que o Município de Bom Jesus incentiva a realização da difusão das 

manifestações culturais como determina o art. 162, da Lei Orgânica do Município.  

DECRETA: 

Art. 1º - O município de Bom Jesus, Piauí, em decorrência da pandemia mundial do novo 

coronavírus (COVID-19) antecipa o feriado municipal do dia do Aniversário da Cidade, para o dia      

31 de março (Quarta-feira), objetivando ampliar o isolamento social no município, cujos maiores 

índices são alcançados nos dias de feriado. 

Art. 2º - Fica decretado ponto facultativo aos servidores dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal Direta do Poder Executivo, no dia 1º de abril de 2021 (Quinta-

Feira Santa). 

Art. 3º - Excluem-se do ponto facultativo definido neste Decreto os serviços essenciais e de 

interesse público, prestados pelo Município à população, que deverão ser realizados 

normalmente. 

 Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito de Bom Jesus - Piauí, aos vinte e nove dias do mês de março de 2021. 

 


