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Nosscr cidcrde, nosso Ft-lturo-

DECRETO N.O 022,

"Decreta ponto facultativo aos servidores dos

orgdos e entidades da Administraqdo Direta,

Autdrquica e Fundacionol do Municipio de

Santa Fd de Goids, na forma que especifica e

dd outras providAncias. "

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS, EStAdO dE GOi6S, NO

uso de suas atribuig6es legais conferidas pela Lei Orgdnica Municipal e

Considerando o periodo das festividades carnavalescas compreendidos entre os dias l0 a 13 de

fevereiro de 2018;

Considerando que no dia 14 de fevereiro de 2018 6 quarta-feira de cinzas;

Considerando que o ponto facultativo possibilita que os servidores municipais comemorem o

perfodo do carnaval com tranqi.iilidade, valorizando as tradigdes hist6rico-culturais e religiosas;

Considerando que alguns servigos, de naturezaessencial e urgente, ndo podem sofrer paralisagSo por

completa, de modo a resguardar o atendimento aos cidaddos;

DECRETA:

Art. lo - Fica decretado ponto facultativo para os servidores dos 6rg5os e entidades da AdministragSo

Direta, Autiirquica e Fundacional do Municfpio de Santa Fd de Goi6s no dia 12 de fevereiro de 2018

(segunda-feira) e 14 de fevereiro de20l8 (quarta-feira).

par6grafo primeiro- O disposto neste artigo ndo abrange os servigos de satide e de limpeza urbana,

devendo a respectiva Secret6ria e o Chefe do Departamento promover o escalonamento dos

servidores afim de que possa atender a demanda existente.

Pardgrafo segundo - A Secretaria Municipal da Educagdo deverS obedecer ao disposto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educag6o, quanto ao calend6rio escolar.

Art. 20 - Este decreto entrar6 em vigor na data de sua publicag6o, revogadas as disposigOes em

contr6rio.

Gabinete da Prefeita Municipal, aos cinco dias do mOs de fevereiro ano de 2018.

PUBLICADO .I

EnA5JOIJ_JOII.
No quadro de avrsos do mural da

Prefertura e
santafed eml

de 05 de feve ro de 2018.
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Prefeita Munici


