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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO FÉLIX DO CORIBE

DECRETO 1002 de 19 de Junho de 2017.

"Decreta Ponto Facultativo nas Repartições
Públicas Municipais e dá Outras Providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições legais contidas no inciso VI do Art. 75 da Lei
Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que as Festividades em comemoração ao São
João do Município, Iniciam no dia 22 de Junho de 2017 e findam no dia 25 de Junho
de 2017;

CONSIDERANDO que a necessidade de se disciplinar o
funcionamento dos Órgãos e entidades da Administração Pública Municipal nas
referidas Datas;

CONSIDERANDO que, a cada ano, por ocasião da comemoração
das datas significativas para a comunidade, o Executivo ao declarar os pontos
facultativos alusivos às mesmas, elabora um Decreto específico para cada data;

CONSIDERANDO que a manutenção de expediente normal na
proximidade das referidas datas comemorativas seria contraproducente;

CONSIDERANDO ainda que a definição antecipada dos pontos
facultativos facilita a programação das atividades dos Órgãos do Município;

CONSIDERANDO por fim que o ato próprio para se estabelecer
Ponto Facultativo é o Decreto, e com base nestes fundamentos,

DECRETA:

Art. 1° - Fica decretado PONTO FACULTATIVO os expedientes dos
dias 23 de Junho de 2017, Sexta-Feira e 26 de Junho de 2017, Segunda-Feira, em
todos os órgãos e entidades componentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, EXCETO necessariamente nos órgãos e entidades de serviços
essenciais e indispensáveis tais como: controle e fiscalização do trânsito, limpeza e
vigilância pública; bem como os que funcionem em regime de plantões como
hospitais, postos de saúde e socorros urgentes.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as demais disposições em contrário.
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