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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Decreto n°. 018/2015

"Dispõe sobre ponto facultativo no dia
20 de abril de 2015 e dá outras
providências".

o PREFEITO MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferi~as'peloartigo 82,.1r;JcisoI, da Lei Orgânica do
Município. : ' '

CONSIDERANDOo le",d,' .21'"'bnI4'"e TI"deme, , Mã.', d,
Independência em tod~aís; ~, " : '.C ' ,,',..

CONSIDERANDO a n!::sidade de' medidas de ,contenção de despesas nos
órgãos da Administração Direta do Município;

CONSIDERANDO a nece'ssidadede se res6uardarTQ)?teressepúblico e assegurar o
regular funcionamento dos servi~licO:S ess'g"nciaiSyquenão podem sofrer com
a possível descontinuidade; , •.•• •. i U
CONSIDERANDO a relevância das fun~ões administrJtivas que extrapolam a
circunscrição territorial do m~ni~í~:__ ' \..j

CONSIDERANDO que os' procetmehtos p~rtinJhfes devem ser cumpridos da

m,"el" oollo""ee "g""erne~.r-@:cord

1i

,' ~'" fI"d".

DECRETA:

Art .. 1.°_: Fica. dec~et~<p.f,ont? Fa~-;;Itativ'o -e~ tO?~S~~repartições públicas
mUnJclPals?ri,0::,1 dia 20 (segu'nQa~fe,Ira) dia todo pelos motlv0s~eXP(ostos. {'.-

'u "'-''\R'''', r1f~J"', V
P f. /)~H' .',' ,ARIA nd,~'nt.o.. do.1- haragra o umco.... avera compens~ç,~0trt1..@)ae ,acreSClmo{.8\.;.uma ora na
jornada de trabaího nós dias útEllsanteriores e/ou' sll!:1sequentesad aia indicado no
caput d:ste artigo; ~~~'~<?'::~1-ô~m;critéri?Sestab~lecid<1sJPêioschefes imediatc:s,
que serao responsavels em fa~r cumpnr os horanos dbs dias de compensaçao
estebel"ld" Oesf7

Gabinete do Prefeito
Rua Campos Filho, 140, Centro, Serrinha, Bahia. CEP: 48.700-000.

Tel. : 75.3261.8500 - www.serrinha.ba.gov.br

http://www.serrinha.ba.gov.br


1 · ~
" ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Art. 2° - A regra contida no caput deste artigo não se aplica as atividades
desenvolvidas em serviços públicos essenciais e nas áreas consideradas
estratégicas pela Administração Municipal, quais sejam:

• Todas as Unidades de Saúde;
• Setor de Contratos, Convênio e Projetos;
• Limpeza Pública;
• Coordenação de Trânsito;
• Guarda Municipal;' .. ,,', ,', ' ,
• Setores das Secretarias de Infraestrutura, Desenvolvimento
Urbano habitação e meio ambiente e Desenvolvimento EconômicOe Serviços
Público envolvidos direta ~ind\rétàme.ntyax~ecurfãb?as ~~iras; ,

9 2° - A ?isposiçãOcbniiq~~ ..~.â0bélminã:q~"PliSéÍ~~i~~de~ que tenham
como atividade-fim solu'$..Qnarou dirimir dem~nd~~,em?lJtras!lJl'unlclpalldades.

'''','

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA
I '

BAHIA, em 14 de Abril de 2015. I
j
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