
   

 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 MUNICÍPIO DE GUATAMBU 
 

 

Rua Manoel Rolim de Moura, 825, Centro, Guatambu - CEP 89817-000 

DECRETO Nº 245 de 07 de novembro de 2019. 

 

“Dispõe sobre LUTO oficial de 3 (três) dias e ponto 

facultativo para os serviços público municipais no dia 08 

de novembro de 2019 e dá outras providências” 

 
 

SILVESTRE FAVARO, Prefeito Municipal em exercício, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guatambu – SC; 

 

Considerando o falecimento da Sra. Mara Luci Santa Catarina, Chefe de 

Gabinete da Prefeitura, na data de 07/11/2019, o qual entristece e enluta toda a comunidade; 

Considerando sua destacada participação na vida pública guatambuense, 

constituindo-se em referência e representação do Distrito de Fazenda Zandavalli;  

Considerando os relevantes serviços por ela prestados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal, bem como o respeito a todos familiares e amigos, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Luto Oficial no Município de Guatambu, por 03 (três) dias contados desta 

data, pelo falecimento da Sra. Mara Luci Santa Catarina, Chefe de Gabinete, que, em vida, 

prestou serviços a esta municipalidade. 

Art. 2º Ponto facultativo nas repartições da Administração Pública direta e 

indireta da Prefeitura de Guatambu, no dia 08 de novembro de 2019 (sexta-feira), a partir das 

08:00 horas. 

Art. 3º Funcionarão normalmente os serviços essenciais da área de saúde e 

educação, bem como repartições de prestação continuada de serviços.  

Art. 4º O processo licitatório nº 532/2019 — Pregão Presencial nº 43/2019, 

previsto para ocorrer no dia 08/11/2019, fica suspenso em razão dos acontecimentos. Com a 

devida antecedência nova data será marcada. Os interessados devem acompanhar o portal oficial 

do Município: www.guatambu.sc.gov.br.  

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Com as devidas condolências, registre-se; publique-se; cumpra-se. 

Guatambu, 07 de novembro de 2019.  

 

SILVESTRE FAVARO 

Prefeito Municipal em exercício 


