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ESTADO DO TOCANTINS 
do Mun1c1p10 de Novo Acordo. Estado do Tocantins. nesta data: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACO�Acordo. TO �-º.B_,iQii 
GABINETE DA PREFEITA 

ADM: 2021/2024 
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"Decreta luto oficial, por 01 (uhÍ)" 1a, no âmbito do 
Município de Novo Acordo/TO, em razão do 
falecimento de pessoas de nossa comunidade nesses 
últimos dias". 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, Estado do Tocantins, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, 

Considerando, falecimento de pessoas da nossa comunidade nos últimos dias. 

DECRETA: 

Art. 1 º - Fica decretado LUTO OFICIAL por 01 (um) dia, em todo o território do Município
de Novo Acordo/TO, em sinal de profundo pesar pelo falecimento de pessoas da nossa comunidade 
nos últimos dias. A Gestão Municipal se solidariza com todos os amigos e familiares, e expressa as 
mais sinceras condolências pela perda. 

Art. 2° - Em razão do luto oficial não haverá expediente nesta municipalidade.

Art. 3° - O disposto neste Decreto não se aplica as unidades e serviços considerados essenciais,
que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos, especialmente as atividades da 
área de Saúde, Defesa Civil, Vigilância, Conselho Tutelar e Limpeza Pública, que devem ser 
garantidos por meio de escalas de serviço ou de plantão. 

Art. 4°- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, 

aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2022. 
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