
fck. Prefeitura Municipal

siofffiKoRiBE São Félix do Coribe-Ba
dança em nossas mãos

DECRETO N° 1218, DE 09 DE MAIO DE 2019

CNPJ: 16.43o.95i/oooi-30
A mudança em nossas mãos

"Dispõe sobre PONTO FACULTATIVO
e estabelece outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que no dia 12 de maio de 2019, haverá a inauguração da
Quadra-Poliesportiva no Entroncamento de Porto Novo, Zona Rural do Município
de São Félix do Coribe/BA;

CONSIDERANDO que no dia 13 de maio de 2019 ocorrerá a inauguração da
Rodoviária Municipal na sede do Município de São Félix do Coribe e logo após
apresentação de bandas musicais em comemoração aos 30 anos de
Emancipação Política do Município;

CONSIDERANDO que o dia 13 de maio de 2019 recaiu em uma segunda-feira,
dia que antecede Feriado Municipal de Emancipação Política do Município de
São Félix do Coribe/BA e que o expediente laborai no âmbito do Município neste
dia seria contraproducente;

DECRETA:

Art. 1° - Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO o dia 13 de maio de 2019
em todo o âmbito Municipal para realização dos atos solenes de inaugurações e
respectivas comemorações das festividades dos 30 anos de Emancipação
Política do Município de São Félix do Coribe/BA.

Parágrafo Único - O disposto neste Decreto não se aplica aos órgãos e
servidores que prestam serviços considerados essenciais, de plantão
ininterrupto indispensáveis e que, por sua natureza, não podem sofrer
descontinuidade, tais como limpeza e vigilância pública, bem como hospitais,
postos de saúde e socorros urgentes.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito MunicipaJ_£lÊ-SãaJEé]ixjto Coribe/BA, em 09 de maio de
2019.
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