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DECRETO Nº 086/2020
Dispõe sobre a suspensão da concessão do gozo de licenças e
férias aos servidores lotados na Secretaria de Saúde e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMADINA, Estado da Bahia, no uso das
suas atribuições legais, notadamente as constantes do Art. 68, II e VIII, c/c Art.
135, ambos da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM No. 356 de 11 de março
de 2020 e
CONSIDERANDO o agravamento da situação da contaminação pelo Covid19 em todo o território nacional, com o aumento exponencial dos óbitos em
todos os extratos da população, com diversos casos confirmados e um óbito na
cidade de Almadina;
CONSIDERANDO que, no atual e delicado estágio de enfrentamento da
pandemia no âmbito do Município de Almadina, mais vidas só poderão ser
salvas se houver a fundamental compreensão de todos,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam suspensas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, as concessões de
licenças e férias aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, diretamente
ligados ao tratamento da Covid-19, sendo que a presente medida por ser revista
a qualquer tempo, caso haja melhora nas condições de expansão da pandemia.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALMADINA, Estado da
Bahia, em 07 de julho de 2020.
Milton Silva Cerqueira

Lindiana Melo Rocha

Prefeito Municipal

Sec. de Administração
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