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LEI Nº 230, DE 29 DE AGOSTO DE 2014. 

 
Estabelece critérios para decretar Luto 
Oficial no município de Placas e ponto 
facultativo nos trabalhos da 
Administração Pública Municipal, e dá 
outras providencias. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PLACAS faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e  sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o – Esta Lei estabelece critérios para decretar Luto no município por parte do 
Executivo e Secretarias Municipais. 
 
Art. 2o – O Gestor Municipal poderá decretar LUTO OFICIAL no município de 
Placas, em decorrência de falecimento de autoridade constituída pelo o povo, 
autoridade nomeada pela autoridade máxima do município e ex-chefe do município 
e pioneiros. 
  
Parágrafo Único: O Luto Oficial poderá ser de até três (03) dias, sendo um (01) dia 
de ponto facultativo nos trabalhos da Administração Municipal, e nos demais dias o 
expediente será normal. 
 
Art. 3o – Do falecimento de qualquer outra pessoa que habite no município, fica a 
critério do Chefe do Poder Executivo decretar luto oficial, em memória do falecido 
em respeito à família da vitima, mas não ponto facultativo nos trabalhos 
administrativos da municipalidade.  
 
Art. 4º – Tendo a vitima parente prestando serviços a municipalidade, sendo 
efetivo ou contratado, O Prefeito Municipal poderá decretar ponto facultativo de 02 
(dois) dias para os parentes da vitima.  
 
Art. 5º - Sendo os parentes da vitima funcionários público municipal, o município 
abonará 5 (Cinco) dias úteis sem prejuízo nos vencimentos para 1 (Um) parente de 
primeiro grau, para providenciar, os seguintes documentos: Certidão de Óbito, 
transferência de Beneficio se a vitima for portadora de beneficio, iniciar processo de  
inventário e outros.  
                                                 
Art. 6º - Os demais funcionários do município ficarão venerando o luto em respeito 
à pessoa amiga, cada qual no seu setor de trabalho, podendo, por iniciativa do 
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chefe imediato de cada setor, ao se aproximar os preparativos para o 
sepultamento, conceder a liberação do trabalho aos funcionários 02 (Duas) horas 
antes do sepultamento para ir até o velório, orar e ou rezar, bem como acompanhar 
até o cemitério onde será feito o sepultamento.    
 
Art. 7º - Fica proibida a decretação de luto com ponto facultativo que venha 
confrontar com o artigo segundo desta Lei. 
 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
  
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLACAS/PA, EM 29 DE AGOSTO DE 

2014. 
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PREFEITO MUNICIPAL 


