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DECRETONQ1701/2018

De 12 de novembro de 2018

"Dispõe sobre a antecipação do feriado

em comemoração ao Dia da Consciência

Negra, do dia 20.11.2018 para

19.11.2018."

LUIZ CARLOS PEREIRA, Prefeito do Município de Quadra, Estado de São

Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 39, inciso IV da Lei Orgânica

Municipal e, ainda:

preservem a eficiência, e ao mesmo tempo promovam economicidade nos

- Considerando a data comemorativa ao Dia da Consciência Negra;

- Considerando a necessidade de promover atos administrativos que

gastos públicos;

- Considerando que medidas administrativas possam determinar a redução

de gastos com o funcionamento das repartições públicas municipais;

DECRETA

Art. 1Q- Fica ANTECIPADO o feriado do dia 20.11.2018 (terça-feira) para o

dia 19.11.2018 (segunda-feira), data comemorativa ao dia da consciência negra.

Prefeitura de Quadra "juntos por Quadra"



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Rua José Carlos da Silveira, 36 - Centro - CEP: 18255-000- Quadra/SP

PABX:15-3253-1162/3253-1225

Art. 2º - Deverá o responsável pela Secretaria Municipal de Saúde elaborar

escala de trabalho para o transporte de eventuais enfermos durante o dia de feriado

elencado no artigo 1º deste Decreto.

Art. 3º - Os funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Públicos

executarão os serviços de limpeza e coleta de lixo nos períodos mencionados mediante

convocação de seus superiores, podendo ser dispensados após a execução dos serviços.

Art. 4º - A edição deste decreto não impede que novas normas modifiquem

a data relacionada no caput do artigo 1º, por conveniência da Administração, ocorrência de

fatos supervenientes ou edição de novas normas nas esferas Estadual e Federal.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Ouadra/Sl>, 127ovembro de2018.

LUIZ CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal

Registrado em livros próprios e publicado no átrio e website da Prefeitura Municipal de Quadra na data
supra.
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