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PROJETO DE LEI Nº 014/2019.

Declara ponto facultativo,  o dia subsequente à
comemoração  ao  Círio  de  Nossa  Senhora  de
Nazaré,  que  ocorre  no  terceiro  domingo  de
novembro e dá outras providências.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  PARAGOMINAS,  Estado  do  Pará,  FAZ
SABER que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo no âmbito da administração pública
do  município  de  Paragominas-PA,  aos  servidores  públicos  efetivos,
comissionados e contratados, a segunda feira subsequente à comemoração
ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre no terceiro domingo de
novembro.

 Art. 2º- Com referência ao ponto facultativo, os serviços essenciais como
coleta de lixo, limpeza pública, serviços de saúde, segurança pública e outros
que  em  razão  da  tipicidade  dos  serviços  executados  não  admitem
paralisação,  funcionarão  normalmente,  garantindo  a  funcionalidade  das
ações de competência deste município.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Paragominas, 19 de fevereiro de
2019.

Antonio Ailton Dias Mendes
                       Vereador Pichilinga da CAIP
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JUSTIFICATIVA 

Apresento  para  apreciação e  votação desta  Egrégia  Casa de Leis  o
Projeto de Lei  anexo,  que declara ponto facultativo aos servidores públicos
municipais, no dia subsequente ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Durante  a realização do Círio  de  Nazaré  em Paragominas,  a  cidade
recebe milhares de visitantes de outas cidades, pessoas que se hospedam em
casas  de  amigos  servidores  e  parentes  servidores  que  residem  em
Paragominas, no entanto, no dia seguinte ao Círio, por ser um dia útil  e os
anfitriões  terem  seus  compromissos  de  trabalho,  esses  visitantes  ficam
desassistidos,  o  que  vem  desmotivando  muita  gente  a  se  deslocar  à
Paragominas durante a realização do Círio de Nazaré.

Além das dificuldades dos visitantes de outras cidades, temos que nos
sensibilizar com a situação dos colonos, que se deslocam da zona rural para
participarem do evento sem saber se irão conseguir o transporte para retornar,
haja  visto  que  algumas  empresas  de  transporte  não  operam  para  alguns
destinos  em  dia  útil,  levando  servidores,  devoto  da  Santa  de  Nazaré,  a
produzirem faltas aparentemente injustificáveis em seu histórico funcional.   

Na expectativa de manifestação favorável ao Projeto de Lei ora emitido,
reafirmamos a Vossas Excelências nossas atenciosas saudações. 

Sala  das  Sessões  da  Câmara  Municipal  de  Paragominas,  19  de
fevereiro de 2019.

Antonio Ailton Dias Mendes
Vereador Pichilinga da CAIP
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