
 

 

 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA 

CNPJ 23.060.866/0001-93 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Decreto nº. 067 /2021/PMTS, de 22 de dezembro de 2021 
 
 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública Municipal, acerca 
do recesso para comemoração das festas de final de 
ano. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA SANTA, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 76, XII, da Lei Orgânica Municipal, resolve: 

Art. 1º. Art. 1º. O recesso para comemoração das festas de final de ano (Natal e 
Ano Novo) compreenderá o período de 23 de dezembro de 2021 a 03 de janeiro de 2022. 

Parágrafo único. O recesso deverá ser compensado pelos servidores municipais, 
até o dia 31 de julho de 2022, mediante antecipação do início da jornada de trabalho ou de 
sua postergação, de no máximo duas horas diárias, respeitando-se o horário de funciona- 
mento do órgão ou entidade; 

Art. 2º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal que atuem 
com a prestação de serviços essenciais à sociedade, deverão organizar a rotina de trabalho 
durante o período estabelecido no caput, do art. 1º, mediante ato administrativo do gestor 
da pasta. 

Art. 3º. O servidor que não compensar as horas usufruídas em razão do recesso 
sofrerá desconto na sua remuneração, proporcionalmente às horas não compensadas, após 
ultrapassado a data estabelecida no parágrafo único, do art. 1º. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Prefeitura de Terra Santa, 22 de dezembro de 2021. 
 
 
 

 
ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 

Prefeito Municipal 
 
 

Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 de 
24/12/1997, que no dia 22 de dezembro foi publicado o Decreto Municipal nº. 067 
/2021/PMTS no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Terra Santa e no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Terra Santa (www.terrasanta.pa.gov.br). 
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