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SECRETARIA DE GOVERNO
 DECRETO N° 122 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

 
DECRETO N° 122 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

 
Dispõe sobre o expediente no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do
Município de Pirapora nos dias da
participação da Seleção do Brasil na Copa
do Mundo FIFA 2022.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAPORA, no uso das
suas atribuições legais, em especial as que lhe são conferidas
pelo artigo 77, VIII, da Lei Orgânica Municipal,
 
CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira de
Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, a realizar-se no Catar;
 
CONSIDERANDO que no horário da realização dos jogos
disputados pela Seleção Brasileira todas as atenções estarão
voltadas para esse evento;
 
CONSIDERANDO, a necessidade de prévio planejamento das
atividades, para uma melhor prestação do serviço público
municipal,
 
DECRETA:
 
Art. 1º. O expediente da Administração Pública Direta e
Indireta do Município de Pirapora, nos dias de jogos da
Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022, fica
disciplinado na seguinte conformidade:
 
I – nos dias em que os jogos sejam iniciados às 16:00 horas, o
expediente iniciará às 08:00 horas e encerrará às 14:00 horas;
 
II – nos dias em que os jogos sejam iniciados às 13:00 horas, o
expediente iniciará às 08:00 horas e encerrará às 12:00 horas.
 
Parágrafo único. O horário de expediente nos demais jogos da
seleção brasileira de futebol será informado à medida que a
equipe se classificar para as fases seguintes da Copa do
Mundo.
 
Art. 2º.O disposto no art. 1º deste Decreto não se aplicam às
repartições públicas e serviços considerados essenciais e que,
por sua natureza, são realizados de forma ininterrupta, que
deverão observar os horários e critérios de atendimento regular,
assim como a carga horária normal de trabalho dos servidores
públicos que prestam estes serviços.
 
Art. 2º.Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
 
Pirapora, 22 de novembro de 2022.
 
 

ALEXANDRO COSTA CÉSAR
Prefeito Municipal de Pirapora
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