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DECRETO Nº  1950 DE 25 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE  SOBRE  O  FUNCIONAMENTO  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  E
PRORROGA  O  DECRETO  N°  1946,  DE  19  DE  MARÇO  DE  2021, DADA  A  SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL INSTITUÍDA ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL N° 9224, DE 24 DE MARÇO DE
2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL, no uso de suas atribuições legais, e:

 CONSIDERANDO a  Lei  Estadual  n° 9224, de 24 de março de 2021,  que  institui

excepcionalmente,  em  função  da  pandemia  da  COVID-19,  como  feriados  os  dias

26 e 31 de março de 2021 e  1º de abril de 2021, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a

fim de conter a sua propagação e dá outras providências;

CONSIDERANDO a antecipação dos feriados dos dias 21 e 23 de abril, Tiradentes e

São Jorge,  excepcionalmente,  para os dias  29 e 30 de março de 2021,  em função da

pandemia da COVID-19 e para conter a sua propagação, através da Lei Estadual n° 9224

de 24 de março de 2021;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual  nº 47.540,  de 24 de março de 2021,  que

dispõe  sobre  as  medidas  de  enfrentamento  da  propagação  do  novo  coronavírus

COVID-19, em decorrência da situação de emergência em saúde e dá outras providências.

CONSIDERANDO a necessidade de manter a regularidade dos serviços públicos,

com o fito de assegurar o pleno exercício dos serviços prestados à população;

CONSIDERANDO finalmente, o evidente interesse público,

D E C R E T A:

Art. 1º  Para fins do art. 3° da Lei Estadual n° 9224,  de 24 de março de 2021 considera-se

essenciais  no  âmbito  da  administração  pública  municipal  as  seguintes  atividades:

unidades  de  saúde,  segurança  pública,  assistência  social,  funcionários  dos  setores

operacionais de abastecimento de água e de execução de obras da Secretaria de Obras,

Infraestrutura e Saneamento.

Art. 2º Para as demais atividades da administração pública municipal, fica instituído que o

nos dias 26, 29, 30 e 31 de março de 2021 e  1º de abril  de 2021, o servidor público

municipal poderá exercer suas funções laborais fora das instalações  físicas do órgão de

lotação, em trabalho remoto (regime home office), desde que observada a natureza e o

não  prejuízo  da  atividade,  mediante  a  utilização  de  tecnologia  de  informação  e  de

comunicação disponíveis.
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§  1º.  No período mencionado no caput, os prazos administrativos processuais seguirão

normalmente.

§  2º. Os  processos  licitatórios  para  aquisição  de  insumos  médico-hospitalares,

medicamentos,  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  e  gêneros  alimentícios  em

curso,  com  a  finalidade  de  abastecer  unidades  públicas  e  demais  serviços  públicos

essenciais, não serão interrompidos.

§  3º.  Os Secretários, com vistas à manutenção das atividades que demandarem exercício

presencial  das  funções  para  fins  da  continuidade  dos  serviços,  ficam  autorizados  a

determinar o funcionamento presencial em suas respectivas estruturas administrativas,

observadas as medidas de prevenção ao contágio do novo Coronavírus COVID-19.

§  4º. Os  servidores  que  trabalharem  nos  dias  de  feriados  antecipados  presencial  ou

remotamente poderão ter compensação mediante ajuste com a chefia imediata. 

Art. 3º Os tributos municipais que tiverem vencimento previsto para datas citadas neste

decreto,  poderão ser quitados no primeiro dia útil  seguinte,  nas mesmas condições e

valores originais.

Art.  4º.  Complementam  as  medidas  expostas  neste  Decreto  aquelas  contidas  na  Lei

Estadual  nº  9224,  de  24 de  março  de  2021  e  no  Decreto  Estadual  nº  47.540,  de

24 de março de 2021. 

Art. 5º.  Fica prorrogado, no período de 30 de março de 2021 a 05 de abril de 2021 o

Decreto n° 1946, de 19 de março de 2021.

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Areal/RJ, 25 de março de 2021.

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO
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