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Portaria Nº 660, de 23 de junho de 2021

 

 
Concede ponto facultativo no dia 25 de
junho de 2021, no âmbito da PMPI, face
à realização da solenidade de 186 anos
de Aniversário da Polícia Militar do Piauí.

 
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ, no uso

das atribuições que lhe confere o nº 1, da letra “b”, do artigo 12, do Regulamento
de Movimentação para Oficiais e Praças da PMPI, aprovado pelo Decreto nº 4.262,
de 26 de março de 1981; e

CONSIDERANDO o Decreto nº 19.782, de 20 de junho de 2021, bem
como a necessidade do cumprimento as medidas sanitárias preventivas de
distanciamento social, com representação de forma presencial em número
reduzido de policiais militares a serem promovidos e de personalidades civis e
militares, a serem agraciados com a Medalha do Mérito Policial Militar, na
solenidade de aniversário da PMPI no dia 25 de junho do corrente ano,

CONSIDERANDO a transmissão ao vivo da referida solenidade nas
mídias sociais da PMPI,

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº
00028.013640/2021-12,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Conceder ponto facultativo do expediente administrativo em

todas as Unidades e Subunidades no âmbito da PMPI, no dia 25 de junho de
2021 (sexta-feira), face à realização da solenidade de 186 anos de Aniversário
da Polícia Militar do Piauí, sem prejuízo das escalas de serviço operacional.

Art. 2º - Determinar que esta Portaria entre em vigor a contar da
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Documento assinado eletronicamente por LINDOMAR CASTILHO MELO -
Matr.0338930-8, Comandante Geral da PM-PI, em 24/06/2021, às
11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art.
14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1801136 e o código CRC CB434484.

 
Referência: Processo nº 00028.013640/2021-12 SEI nº 1801136
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