

DECRETO  nº  357, DE 24  DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre transferência de Ponto Facultativo previsto para o próximo dia 28 de outubro ( sexta – feira ), em homenagem ao dia do Servidor Público,  para o dia 1º / 10 ( terça – feira ) e,  define outras providências correlatas.
                O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 13, IV e 64, VII, constante na Lei Orgânica Municipal e, considerando ainda:

	Que o Ponto Facultativo  em homenagem ao dia do Servidor Público ocorrerá, neste ano,  na próxima sexta – feira ( 28 / 10 ); 
	Que a primeira segunda – feira ( 31 / 10 ), após a Eleição, não haverá expediente nas repartições públicas municipais;
    Que na próxima quarta – feira será o Feriado Nacional de Dia de Finados; e,
	 	    Que a mencionada transferência  se revela mais conveniente para o Servidor Público, a população  e a Administração Municipal,
	
 	    DECRETA:


                 Art. 1º  Fica determinado, em caráter excepcional,  a transferência do Ponto Facultativo em homenagem aos Servidores Públicos Municipais, previsto para o próximo dia 28 / 10 ( sexta – feira ),  para o dia 31 / 10 ( terça – feira ).

	  	     Art. 2º Fica determinado que os serviços considerados essenciais à população, especificamente aqueles prestados nas Unidades de Saúde, Mercado Público, Cemitérios,  bem como àqueles inerentes à limpeza pública,  abastecimento de água e energia elétrica, deverão funcionar normalmente, ficando resguardados aos servidores pertinentes o direito a usufruto da folga em outra data ou recebimento de horas - extras, de acordo com o planejamento de cada Secretaria Municipal.

	   	     Art. 3° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
	                                                          Cabaceiras, 24 de outubro de 2022; 187 anos de Emancipação Política.

Publique - se  e  cumpra – se.


             TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
	                                            Prefeito Municipal         



