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DECRETO N° 106/2022, de 13 de novembro de 2022 

DECRETA LUTO OFICIAL, EM 
DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO 
DA JOVEM FABRICIA ELLEN LUNA 
FERREIRA. 

MARCONDES HERBSTER FERRAZ, Prefeito do Município de Saboeiro, 
Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionalmente 
estabelecidas, com fulcro no inciso I, alínea g, do artigo 89, da Lei Orgânica do 
Município. 

CONSIDERANDO o falecimento precoce da jovem Fabrícia Ellen Luna Ferreira, 
filha do Tabelião do Cartório do 1° Ofício, José Gilvan Ferreira Lima e da servidora 
pública municipal, Maria Alex Selma Luna de Alencar Ferreira; 

CONSIDERANDO que o falecimento da jovem causou grande comoção nos 
munícipes de Saboeiro, dado o carinho e respeito atribuído aos seus familiares, bem 
como à forma abrupta em que ocorrera o falecimento, culminando em consternação 
geral. 

CONSIDERANDO o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela 
perda de uma jovem cidadã saboeirense; 

CONSIDERANDO, por fim, que é dever do Poder Público Municipal render justas 
homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, 
contribuíram para o bem-estar da Coletividade. 

DECRETA 

Art. 1° LUTO OFICIAL de 03(três) dias, a contar da data de hoje, em 
todo o Município de Saboeiro, Estado do Ceará, pelo falecimento da jovem 
FABRICIA ELLEN LUNA FERREIRA. 

Art. 2° PONTO FACULTATIVO nas Repartições, Órgãos e 
Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Saboeiro, Estado do 
Ceará, no expediente do dia 14 de novembro de 2022 (segunda-feira). 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos que desenvolvam 
atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem 
indispensável a continuidade do serviço, a exemplo da Unidade Mista de Saúde, 
Serviço de Limpeza Urbana, Garagem Municipal, Saneamento Básico, abastecimento 
e outros de natureza similar. 
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§ 2º Excetuam-se deste artigo as atividades consideradas de emergência, 
que não admitam qualquer paralisação, assim como aquelas relativas ao cumprimento 
de plano de trabalho em face da execução de convênios, contratos e outros ajustes, 
indispensáveis ao regular andamento do serviço púbico Municipal. 

Art. 3º Na data prevista no art. 2º, deste Decreto, serão normalmente 
assegurados, o atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios médicos 
especializados que atendem a pacientes com consultas médicas previamente 
agendadas, assim como o setor de Licitações, no que se refere aos procedimentos 
licitatórios designados para o dia 14 de novembro. 

Art. 4° Este Decreto passa a vigorar de imediato. 

 

Saboeiro, 13 de novembro de 2022 

 

MARCONDES HERBSTER FERRAZ 
PREFEITO DE SABOEIRO 


