
ESTADO DA PÁRÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 08.866.501/0001-67.

DECRETO N" 0052/2022

DE 25 DE OIITIIRRO DF,2022.

DECRETÀ PONTO FÀCULTATWO NAS
REPÀRTIçÓES PÚBLICÀS MUNICIPAIS E ADOTA
OUTRÂS PROVIDÊNCTES.

ANTONIO JOSÉ FERREIRÁ, PREFEITO MIINICIPAL DE MOGEIRO, NO USO dC

suas atribuiçõcs lcgais e ,

CONSIDERANDO a disposição do art. 37, Caput da Constituição Federal da República

Fedetativa do Brasil,

CONSIDERÀNDO o dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, e o feriado

nacional dc Finados, em 02 cle novembto;

CONSIDERÀNDO o dia em alusão a Morte do ex PrefeitoJosé Silveila, em 07 de novembro,
c o fcriado nacional da Ptoclamação da República, em 15 rlc novembro;

CONSIDERÂNDO a necessidade de se disciplinar o funcionamento dos ritgàos c entidades da

Administraçào pública Municipal na referida data,

CONSIDERÁ.NDO por âm que o ato próprio para se esabelecer ponto facultativo é o decreto,

DECRETÀ:

An. 1ô- Fica dccretado a taosferência, excepcionalmente cste âno, as comemoraçôes alusivas do

<lia do Sen'idor Público, para o dia 03 dc oovcmbro, fâcultândo o cxpcdicotc dos dias 03 c 04 de novcmbro
de 2022, nas rcpalittçôes Municipais da Âdministação Direta e Indireta do Poder Executivo.

AÍt. 2ô- Resolvc, também, transfcrir, excepcionalmcnte cstc ano, cm virtutlc de relcmbraÍ a moÍtc
do F,x. PrefeitoJosé Silveira, para o dia 14 de novembro, facultando o expediente do dia 14 de novembr<r

de 2O22, oas reparaçôes Municipais da Ádministraçâo Direta e Indireta do Poder Executivo.

.Art. 3" - Excepcionâlmente, deve ser preservado os órgâos e entidâdes de serviços essenciâis e

indispensáveis tais como: os que funcionam em tegime de plântôes como hospitâis e socorros urgentes -
SAMU, como também os serviços de Limpezâ Urbana.

Ârt.4o- Este decrcto eotm cm vigoÍ nesta dara, revogando-se as disposiçries em contrário.

Gabinete do Prefeito em Nloçiro, 25 de ouubro de 2022
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