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Prefeitura Municipal de
Queimadas publica:
• Decreto Nº385, de 08 de fevereiro de 2018-Dispõe sobre o ponto
facultativo nas repartições Públicas municipais, no período que menciona
e dá outras providências.

Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197
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Dec
creto nº 38
85, de 08 de
d fevereirro de 2018
8.

Dispõe
D
sobree o ponto faccultativo naas repartiçõees
Públicas
P
muunicipais, nno período que
q mencionna
E dá outras providência
p
as.

O PR
REFEITO MUNICIPA
M
AL DE QUEIMADAS
S-BA, AND
DRÉ LUIZ A
ANDRADE
E, no uso de
d
suas atribuições conferidas pela constituição federral e pela leei orgânica ddo municípiio;
Conssiderando, o feriado nacional do dia 13 de fevereiro de
d 2017 (terrça-feira), destinados
d
à
às
comeemorações carnavalesc
c
cas, uma dass principais manifestaçções popularres da cultu
ura brasileiraa;
Conssiderando, que
q o carnaaval é uma festa tradiccionalmentee popular, ccomemorad
da em todo o
país, na qual todda populaçãão se entregaa em clima de festa e alegria;
a
Conssiderando, que
q é deveer do poderr público colaborar paara o plenoo êxito das festividadees
popuulares;
ETA:
DECRE

Art. 1º Fica deccretado ponnto facultatiivo nas rep
partições púúblicas diretta, nos diass 12 e 14 de
d
feverreiro de 20118 (segundaa e quarta-feeira).
Art. 2º Excluem
m-se do ponnto facultattivo todos os
o serviços essenciais e de intereesse públicoo,
presttados pelo município à populaação, que deverão
d
seer realizadoos normalm
mente, com
mo
atenddimento hoospital, servviço de obbras emerg
genciais, cooleta de liixo, limpezza urbana e
conggênere.
Art. 3° Esse deecreto entraa em vigor na data dee sua publiicação, revoogando disp
positivos em
m
contrrario.
Regiistre-se, publique-se e cumpra-see.

Gabiinete do Preefeito Municcipal de Queimadas Baahia, 08 de fevereiro
f
dee 2018.

___
___________
__________
AND
DRE LUIZ ANDRADE
E
Prefeito Mu
unicipal

PraçaEveraldoProcópio
o–CentroQu
ueimadas/B
BahiaCEP:48
8860000
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