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DECRETO N.° 167, de 08 de fevereiro de 2023.

"Decreta  ponto facultativo  aos  servidores  dos

6rgaos  e  entidades  da  Administrapao  Direta,
Autdrquica   e   Fundacional   do   Munic{pio   de
Santa F6 de Goids, na f;orma que especifica e di
ouiras providencias. "

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS, Estado de Goids, no uso
de suas atribuig6es legais conferidas pela Lei Organica Municipal e

Considerando o periodo das festividades camavalescas compreendidos entre os dias  18 de fevereiro a 21
de fevereiro de 2023;

Cousiderando que no dia 22 de fevereiro 6 quarta-feira de cinzas;

Considerando que o ponto facultativo possibilita que os servidores municipais comemorem o periodo de
carnaval com tranqunidade, valorizando as tradig6es hist6rico-culturais e religiosas;

Considerando  que  alguns  servigos,  de  natureza  essencial  e  urgente,  nao  podem  sofrer paralisapao  por
completa, de modo a resguardar o atendimento aos cidadfros;

DECRETA:

Art.  1°  -  Fica decretado ponto  facultativo para os  servidores  dos  6rgaos  e  entidades  da Administrapao
Direta,  Autanquica  e  Fundacional  do  Munic{pio  de  Santa F6  de  Goids  no  dia 20  de  fevereiro  de  2023
(segunda-feira) e ne dia 22 de fevereiro de 2023 (quarta-feira).

Paragrafo  primeircL  0  disposto  neste  artigo  hao  abrange  os  servieos  de  sadde  e  de  limpeza  urbana,
devendo os responsaveis promover o escalonamento dos servidores afim de que possa atender a demanda
existente.

Paragrafo segundo - A Secretaria Municipal da Educapao devefa obedecer ao disposto na Lei de Diretrizes
e Bases da Educacao, quanto ao calend5rio escolar.

Paragrafo terceiro - 0 disposto neste decreto ado se aplica aos servidores lotados no Frigorifico, os quais
devem seguir aos ditames estabelecidos pela empresa.

Art. 2° - Este decreto entrat em vigor na data de sun publicapao, revogadas as disposig6es em contralio.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos oito dias do mss de fevereiro ano de 2023.
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