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DECRETO Nº 173/2021  

                                                                                    São Miguel do Tocantins, 28 de dezembro de 2021. 

   

                      “DISPÕE SOBRE RECESSO FUNCIONAL 
NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS   NO 
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, Senhor 
ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao 
disposto no art. 95, inciso IX, da Resolução nº 14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou 
a Lei Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica determinado o recesso das atividades administrativas no âmbito das repartições 
públicas do Município de São Miguel do Tocantins, dia 31 de dezembro de 2021,  retornando o 
expediente normal as 7:30hs do dia 03 de janeiro de 2022 segunda-feira. 
 
Parágrafo 1º - Este artigo não se aplica aos serviços essenciais de: 
 
I – Limpeza e coleta de lixo, iluminação pública, saúde e demais entendidos como de natureza 
essenciais e inadiáveis. 
 
Parágrafo 2º - Os serviços disposto no parágrafo anterior, serão atendidos de forma e nos horários 
exigidos, sob orientação e responsabilidade dos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o 
funcionamento dos serviços essenciais afetos as respectivas áreas de competência. 
 
Art. 2º - Os setores/departamentos, tais como contabilidade, controle interno, finanças, gestão de 
recursos humanos entre outros, que necessitem realizar o fechamento do exercício 
administrativo/financeiro do ano de 2021, deverão utilizar o dia do recesso estipulado no art. 1º, 
para expediente interno, se necessário. 
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Registre-se, Publique – se e Cumpra – se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, 
aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro do ano de 2021. 
 

 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal 


