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Una

MUNIICÍPIO
O DE U
UNA
Esttado da
a Bahia
a
Gabinete do
o Prefe
eito
DE
ECRETO Nº 277, de 28
8 de Maio de
d 2018.
“Estab
belece po
onto faculttativo nass
reparttições púb
blicas muniicipais”.
O PREFEITO DO MU
UNICÍPIO DE
D UNA, Estado da Ba
ahia, no usso de suass
buições leg
gais conferridas, in ca
asu, pelo in
nciso VI, do
o Artigo 77 da Lei Org
gânica do
o
atrib
Mun
nicípio de Una,
U
CONSIDE
ERANDO o feriado nacional
n
d dia 31 de Maio – Corpuss
do
Chrissti;
CONSIDE
ERANDO, a contemp
porânea edição
e
do
o Decreto Municipall
nº 27
76, de 28 de Maio de
d 2018, que “Dispõe
e sobre a declaraçã
ão da SITU
UAÇÃO DE
E
EMER
RGÊNCIA no
n Municíp
pio de Una
a em deco
orrência da
a paralisaç
ção prolon
ngada doss
cam
minheiros que
q
afeta a prestação dos se
erviços púb
blicos esse
enciais em razão do
o
desa
abastecimento e/ou
u escassez de insumo
os no âmb
bito do Mu
unicípio e dá outrass
prov
vidências”;;
CONSIDE
ERANDO, o dever e cautela
a municip
pal de ge
erenciar e
otim
mizar as rottinas de modo
m
a nã
ão obstacu
ulizar a execução d
dos serviço
os públicoss
imprrescindíveis, sobretudo diante
e da para
alisação geral
g
dos caminhon
neiros que
e
desa
abastecem
m e tornam
m escassos os insum
mos destina
ados aos sserviços offertados à
cole
etividade;
CONSIDE
ERANDO que são alttos os gasttos para o funcionam
mento doss
órgã
ãos e repa
artições públicas, pello que a fo
orma de compensaç
c
ção da jorrnada doss
serviidores nos dias faculttados implicará redu
ução de cu
ustos para o Municíp
pio,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado Ponto Faculltativo exttensivo a todas ass
repa
artições pú
úblicas no Município,
M
o dia 1º de
d Junho de 2018, resssalvados os
o serviçoss
e ass atividade
es conside
erados de
e natureza essenciall, especiallmente na
a área da
a
Saúd
de, Coleta
a de Lixo Urbano
U
e da
d Segura
ança Públic
ca, observ
vados os critérios
c
de
e
conttingenciam
mento em razão da edição
e
do
o Decreto Municipal
M
n
nº 276/2018.
Art. 2º Este
E
Decre
eto entra em
e vigor na data d
da sua pu
ublicação,,
revo
ogando as disposiçõe
es em contrário.
Gabine
ete do Prefe
eito Municipal de Una, Bahia, em
e 28 de M
Maio de 20
018.
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