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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Decreto 1'10. 009/2015

"Considerando ponto facultativo em
todo o país entre os dias 12 de fevereiro a
18 de fevereiro do ano em curso".

o PREFEITO MUNICIPAL DE SERRINHll., ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe sãoj co[i~eriáas:peloartigo,.8~, .I~ciso I, da Lei Orgânica do
Município. , .:; :: \ ;.,1' i L'" '. ",.

CONSIDERANDo":2t.jo;1~i~~~~i~;'~1II~L;'é,,;m de18de
fevereiro de 2015 em tb'tlbFQals;r. _.' -:' '-:' - '. -:,,;' ....,,;:::.~.-~~~>~'~l. '. ~":='~;:;:.-'..::';~:':. j
CONSIDERANDO a n~ce~sldade:.de- medlâaso'de..çontenç~o de despesas nos
órgãos da Administração pirétá'do Município; '<:: ..•.0-;\'
CONSIDERANDO a necessIdade~e res~uardaI ojnieres~e público e assegurar o
regular funcionamento dos servi9osjQÚbliC01'Ses..s-r~ue não podem sofrer com

a possível descontinuidade; 1 .0._';".U. I.
CONSIDERANDO a relevancla dí!s funçqes aâV'lIOlstratlvasque extrapolam a
circunscrição territorial do m~nicíPfo; : ,l/' .\'1 '\,J

! li. '. \:.::.-:--:-,::co. L_
I r."'!: ',\ ."'- ~

CONSIDERANDO que os! proc~mehtos pertinel'1tes devem ser cumpridos da

:::::T:"ome e"gO'Oie~'dci 6l'fi~do,
~ . 'i -_"--_.l- ,-. ..'.. '-- .' I .

Art. 1°_~ Fica decret~Q~'PQl1to Facultativo em t,?,~as1~~epartições públicas
municip~i&7rios'di~s '1s:"'('e~dàcfeira) ,e 18jqUartâ;feirâ~)~)~i.a!Od?pelos motivos

expostos: tJ(1.' ~..'R.lNHAO~~.~~.'..i /Co~VJ.
~ 10 _ A regr~Ol'itida 'no ...çaputdeste- artirjo !1ão'-'s~aPI~a .as atividades
desenvolvidas em "'s~rt.wô1:-lp~l:Jlicos essencia'is' e Q~t..áreas consideradas
estratégicas pela Administr~çãcf4Mlmicipal,quais s1jam: V

• Todas as Unidades de Saúde; Áf"
• Setor de Contratos, Convênio e Projetos;

PUBLICADOEM..J:!.Q/.Q2../J:JJs
FUNc' RESP. lkW
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

• Limpeza Pública;
• Coordenação de Trânsito;
• Guarda Municipal;
• Setores das Secretarias de Infraestrutura. Desenvolvimento
Urbano habitação e meio ambiente e Desenvolvimento Econômico e Serviços
Público envolvidos direta e indiretamente na execução das obras;

PUBLICADO EM..)Q.I.s;;;)./~
FUNC. RESP. ~
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