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DECRETO Nº 237 DE 19 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

“Decreta Luto Oficial no Município de Apiaí, em virtude 

do falecimento de Rubens Prado Soler, e dá outras 

providências”. 

 

 

RICARDO RUBENS DE ASSIS, Prefeito Interino do 

Município de Apiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos da legislação específica; 

CONSIDERANDO o falecimento de Rubens Prado Soler, 

ocorrido no dia 18 de março de 2021, funcionário público desta Municipalidade; 

CONSIDERANDO seus préstimos em favor da comunidade 

local, vez que, se trata de exímio servidor público, exercendo suas funções na 

Secretaria de Obras e encabeçando os trabalhos na Defesa Civil; 

CONSIDERANDO o consternamento geral de seus 

familiares, da população e do funcionalismo público de Apiaí; 

CONSIDERANDO o sentimento de solidariedade, dor e 

saudade que emerge pela perda de um cidadão respeitável, é dever do Poder Público 

render justas homenagens àquele que com seu trabalho, com a sua conduta e 

dedicação contribuiu para o bem-estar de toda a coletividade; 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º: Fica decretado Luto Oficial por 03 (três) dias no 

Município de Apiaí, ante o falecimento do Senhor Rubens Prado Soler. 

 

Artigo 2º: Tem este ato do Chefe do Executivo Municipal a 

premente finalidade de ratificar e de tornar notório o sentimento de pesar de toda a 

Administração Pública, demonstrando nosso respeito, consideração e condolências à 

família enlutada e à toda comunidade. 

 

Artigo 3º: Fica determinado a suspensão dos trabalhos e o 

expediente nas repartições públicas municipais, desde que não se trate de serviço 
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imprescindível ao atendimento às demandas da população, e que a paralisação dos 

trabalhos não cause prejuízo ou dano à Administração Pública. 

§1°: Durante o dia 19 de março de 2021, ficam suspensas 

as atividades e os trabalhos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, 

salvo os que exerçam suas funções de essencial interesse público tais como: coleta de 

lixo, limpeza pública e serviços no Cemitério Municipal. 

§2°: A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria 

Municipal de Promoção e Assistência Social continuarão com o desenvolvimento das 

atividades rotineiras em sua integralidade, vez que, os serviços desenvolvidos são 

igualmente de excepcional interesse público. 

 

Artigo 4º: Este Decreto entra em vigor na data de sua 

afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e posterior publicação no órgão de 

imprensa oficial do Município. 

 

 

 

Palácio Rio Menino – Gabinete do Prefeito, 

 

 

 

Apiaí-SP, 19 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

RICARDO RUBENS DE ASSIS 

Prefeito Interino do Município de Apiaí – SP 
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