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NOSSO POVO CADA VEZ MAIS FORTE 

DECRETO N° 49, DE 31 DE MAIO DE 2021. 

EMENTA: Reconhece o feriado" de Corpus Christie 
declara ponto facultativo no âmbito do municipio de 
Parnamirim/PE, dando outras providëncas. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, ESTADo DE PERNAMBUCO,
FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, no uso das atribuições legais que Ihe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e, 

CONSIDERANDO que o "Dia de Corpus Christi", apesar de não previsto em lei 
como feriado nacional, representa "uma data móvel celebrada pela lgreja Católica sempre 60 
dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima 
Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo 
instituiu o sacramento da eucaristia" (BBC News Brasil texto de 19/06/2019);

CONSIDERANDO as decisões nos autos dos REsp 427.799/RJ; Agint no AREsp 
1.630.390/ES; e Agint no AREsp 1.736.898/GO, do Superior Tribunal de Justiça, exigem a 
existência de documento idôneo para fins de reconhecimento da data de Corpus Christi para 
fins de equivalência à feriado;

CONSIDERANDO que é recomendável a máxima redução de atividades 
potencialmente ensejadoras de aglomeração, em face da emergência de saúde pública de 
importância intemacional decorente do novo coronavírus;

DECRETA 

Art. 1- Ficam estabelecidos como "pontos facultativos" os dias 03 e 04 de junho 
de 2021, incluido o Dia de Corpus Christi 

Parágrafo único: com exceção dos serviços essenciais no âmbito da 
Administração Pública Municipal de Parnamirim/PE, Unidade Mista de Saúde 
Vigilancia em saúde, limpeza urbana e o serviço de Coleta de Lixo, será normal, sem 
qualquer redução ou descontinuidade. 

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e cUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, em 31 de maio de 2021 

FerdinandoLa de Carvalho 
Preleito 
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