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 Decreto nº. 093/2018  
“Dispõe sobre recesso no período do dia 
23/07 a 03 de agosto de 2018 no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Pacajá e dá outras 
providências”. 

O Prefeito Municipal de Pacajá, usando das atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município e; 

CONSIDERANDO a necessidade do executivo, fazer ajustes, rever investimentos 
e conter despesas administrativas e operacionais da Prefeitura Municipal, para 
conseguir cumprir os compromissos, e que no mês de julho a procura pelo atendimento 
no Prédio da Prefeitura é extremamente reduzida; 

CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas visando à redução do custo 
administrativo, em razão da diminuição das previsões de receitas orçamentárias, 
assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município; 

CONSIDERANDO que os serviços essenciais estarão em funcionamento 
normalmente; 
DECRETA: 
Art. 1º - Decreta Recesso no período de 23/07 a 03 de agosto de 2018 no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Pacajá, com exceção a Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamentos e órgão anexos. 
Art. 2º - Sendo nas demais Secretarias serão mantidas apenas os serviços considerados 
essenciais por Lei. Durante o período de recesso os serviços essenciais manterão seus 
expedientes normais, com atendimento, com o número de servidores suficientes para a 
demanda do período. 
Art. 3º - Os serviços essenciais de saúde pública não serão paralisados em nenhuma 
hipótese. 
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo 
Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos 
moldes da Lei Orgânica Municipal. 
Art. 5º. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá, Estado do Pará, ao 16 (dezesseis) dias do mês 
de julho de 2018. 
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