DECRETO Nº 059 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
“Dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas no
município de Lagamar nos dias de jogos da Seleção Brasileira
na Copa do Mundo FIFA 2022 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Lagamar, no uso das atribuições legais, especialmente o
que lhe confere o inc. V do art. 86 da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO, a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do
Mundo FIFA 2022, a realizar-se no Catar;

CONSEDERANDO, que no horário da realização dos jogos disputados pela
Seleção Brasileira todas as atenções estarão voltadas para esse evento;

CONSEDERANDO, o comunicado do Governador do Estado de Minas Gerais,
Sr. Romeu Zema Neto, que comunica o expediente nas repartições públicas estaduais
durante a Copa do Mundo FIFA 2022;

CONSEDERANDO, contudo, que o fechamento parcial das repartições
públicas do município nos dias de jogos deve se efetuar sem redução das horas de trabalho
semanal que os servidores públicos estão sujeitos nos termos de legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º O expediente das repartições públicas do município nos dias de jogos da
Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022 fica disciplinado na seguinte
conformidade:
- Dia 24/11/2022 – o expediente será de 6hs, cumprido de 08:00 as 15:00 hs;
- Dia 28/11/2022 – o expediente será de 4hs, cumprido de 08:00 as 12:00 hs;
- Dia 02/12/2022 – o expediente será de 6hs, cumprido de 08:00 as 15:00 hs;

Prefeitura de Lagamar/MG - CNPJ 18.192.260/0001-71
Praça Magalhães Pinto, 68 - Centro - CEP 38785-000 - Lagamar/MG
Telefone: (34) 3812-1125 – assessoria.gab@lagamar.mg.gov.br

Art. 2º No dia 28/11/2022, o atendimento ao público na sede da Prefeitura
Municipal de Lagamar será de 08:00 as 12:00 horas

Art. 3º As repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse
público, que tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias
mencionados no Artigo 1º deste decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Lagamar-MG, 23 de novembro de 2022.

AURO JOSÉ PEREIRA
Prefeito Municipal

Certifico que publiquei o presente ato no quadro de aviso da Prefeitura Municipal conforme
Lei Municipal.

LUCIA ROSA DE ALMEIDA MAGALHÃES
Assessora de Gabinete
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