
GABINETE DO PREFEITO
 DECRETO N°034/2022

Dispõe acerca dos expedientes nos Órgãos e
entidades da administração direta e indireta
do Município de Altaneira, nos dias de jogos
da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de
Futebol, na forma que indica e dá outras
providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA-CE, NO USO DAS
SUA ATRIUIÇÕES LEGAIS E,
Considerando que se iniciou a Copa de Mundo de Futebol,
evento internacional de elevada repercussão e interesse
geral da comunidade nacional;
Considerando a necessidade de disciplinar o expediente
administrativo no município nas datas de jogos da Seleção
Brasileira;
Considerando que os serviços essenciais serão
integralmente garantindo, sem qualquer prejuízo na sua
prestação;
Considerando o disposto no Decreto nº 35.018/2022, do
Estado do Ceará.
 
DECRETAR.
Art. 1º. Fica decretado nos termos do presente a forma de
expediente nos Órgãos da Administração Direta e Indireta
do Município de Altaneira, com a manutenção dos serviços
essenciais e os de utilidade pública de saúde, limpeza e
outros de natureza similar.
§ 1º. Para os fins do caput, deste artigo, observar-se-á o
seguinte:
I – Nos dias de jogos da seleção brasileira, o expediente se
dará até às 11:00 horas.
 
§ 2º. Fica nos dias de jogo o início do expediente às 07:00hs.
 
 
§3º - Os setores ou serviços considerados essenciais ao
atendimento à população deverão estabelecer regime de
plantão ou escala de revezamento, para seu funcionamento
ininterrupto, mediante ato específico do respectivo titular.
 
Art. 2º. O expediente definido neste decreto estende-se aos
dias de jogos da Seleção Brasileira na fase eliminatórias do
evento.
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, determinando-se sua publicação.
 
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do
Ceará, aos 22 de novembro de 2022.
 
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 
Prefeito Municipal
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