
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 012/2018

Dispõe sobre a transferência do expediente
administrativo decorrente do feriado municipal de 15
de agosto, Nossa Senhora dos Navegantes.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, no uso de suas
atribuições legais e fundamentado nos incisos IV e VI do artigo 45 da
Lei Orgânica do Município:
 
CONSIDERANDO que o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes,
15 de agosto, feriado municipal, neste ano recai numa quarta-feira;
 
DECRETA:
 
Art. 1º. Transferir, em caráter excepcional, do dia 15 (quarta-feira)
para o dia 17 de agosto (sexta-feira) do ano em curso, a suspensão das
atividades no âmbito da administração municipal em decorrência das
comemorações alusivas a Nossa Senhora dos Navegantes.
 
Art. 2º. O feriado considerado no artigo anterior terá expediente
normal nas repartições públicas.
 
Art. 3º. Na data em que ocorrer a suspensão da atividade
administrativa serão mantidos os serviços essenciais:
 
§1º O Hospital, funcionará normalmente, e outras atividades da
Secretaria Municipal da Saúde ficarão a critério do titular da pasta.
 
§2º As atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ficarão a critério da titular da pasta, a fim de preservar o exercício do
ano letivo.
 
§3º A Guarda Municipal de Guamaré/RN e a Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil do Município de Guamaré/RN funcionarão
normalmente.
 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
 
Art. 5º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio
de Brito, Guamaré/RN em, 13 de agosto de 2018.
 
HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:02F00746

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 15/08/2018. Edição 1832
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/


