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DECRETO N.º 17.713, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

 

Institui ponto facultativo para os servidores públicos 

municipais da Administração Pública Municipal direta e 

indireta do Poder Executivo, preservada a prestação de 

serviços essenciais. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO que o carnaval ou micareta é feriado municipal, nos termos  do artigo 7º, 

inciso XVI, da Lei Orgânica do Município, e artigo 55, inciso II, alínea “e” da Lei Municipal nº 913, de 

1998;  

 

CONSIDERANDO que o feriado municipal do carnaval ou micareta acompanha o calendário 

nacional, recaindo, este ano, sobre o dia de 28 de fevereiro de 2017 (terça-feira); 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído ponto facultativo no dia 27 de fevereiro de 2017 (segunda-feira) para os 

servidores da Administração Pública Municipal direta e indireta do Poder Executivo.  

 

Art. 2º Fica alterado o horário de funcionamento das  repartições da Administração Pública 

Municipal direta e indireta do Poder Executivo, nas seguintes datas: 

 

I – Na data de 24 de fevereiro de 2017, sexta-feira, o funcionamento se dará das 8h às 13h; 

II – Na data de 01 de março de 2017, quarta-feira, o funcionamento se dará das 13h às 18h. 

 

Art. 3º Os dirigentes máximos das Secretarias Municipais e das entidades da Administração 

Pública Municipal, respectivamente, direta e indireta, deverão elaborar e dar transparência da escala de 

trabalho para o atendimento dos serviços públicos essenciais, que não poderão sofrer solução de continuidade 

no período que compreende 24 de fevereiro e 01 de março deste ano. 

 

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Vitória da Conquista, Bahia, 20 de fevereiro de 2017. 
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Prefeito Municipal 
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