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Decreto Municipal Nº 169, 21 de junho de 2018. 

Decreta ponto facultativo, nos dias 22, e 27 de 
Junho de 2018, nas repartições públicas 
integrantes da administração direta e indireta do 
Poder Executivo Municipal, e dá outras 
providências. 

A Prefeita Municipal da Cidade de Santa Maria do Pará- Diana de Sousa 
Câmara Melo, no uso das suas atribuições legais, conferidas pelos artigos 94 e 95 da 
Lei Orgânica do Município, e, 

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento das atividades, para uma 

melhor prestação de serviço municipal, devido ao evento realizado pela Federação 

Internacional de Futebol – FIFA. (Copa do Mundo) culturalmente prestigiado pela 

população brasileira.  

 
D E C R E T A: 

Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo nos órgãos da administração Pública 
Municipal no dia 22/06/2018 (Sexta-Feira), em virtude do jogo Brasil x Costa Rica. 

Art. 2º Fica estabelecido o horário de expediente das 08h à 12h, no dia 
27.06.2018 (quarta-feira), no âmbito da Administração Pública Municipal, em virtude do 
jogo Brasil x Servia. 

Art. 3º As Unidades Municipais que prestam serviços considerados essenciais os 
quais não se admite interrupção, deverão elaborar escala especial de plantão, de modo 
que estes não sofram descontinuidade. 

Art. 4º As atividades consideradas de natureza essencial respectivamente nas 
áreas da saúde como, as unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da 
Família (USF’s) funcionarão em escala reduzida na forma de plantão, no dia 22/06/2018 
(Sexta-feira) devendo realizar os atendimentos a partir das 13:00 horas. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 6 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Santa Maria do Pará 21 de Junho de 2018, 
Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Maria do Pará. 
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DIANA DE SOUSA CAMARA MELO 

Prefeita de Santa Maria do Pará 


		2018-06-21T11:43:32-0300
	DIANA DE SOUSA CAMARA MELO:63063905291




