·DECRETON° 04.0212013
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"Dispõe gobre a ·divulgaçio ···dog· tliaKde
ferilu/o$ IIflCitJnal,e$tadual.· e ..municipal. e
define os pontos facultativos nos .órgãos da
Adlniniftraçâo
.••.
Públied Municiptll para ()
exercício 2013. "

9PREFEfrO l\fUNICIPAL DE UBAJARA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas. eeio artigo71 da Lei Orgânica do Município, e em plenoexercícío do
cargo:

DEcq'l'A:
Art. 1°.~••Fícamconsiderados feriados 110 exercício de 2013·•.eeujas datas
comemorativas não haverá expedientes. nos órgãos da Administração Pública Municipal na forma
de Legislação Vigent:e os dias a seguir desçritos:

I .• FERIADOSNA€IONAIS:
a) Ol101l2013-TERÇA"';

FEIlM-

CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL;
- C~AVAL;
c) 29/03/2013- SEXTA' ;,-FEIRA -.PAIXÃo DE CRISTO;
d). 21/04/2013- DOMINGO - TIRADENTES;
e) 01/05/2013 - QUARTA - FEIRA ...DIA no1'R.Al3ALIIO;
f) 30/06/2011-QUlNTAFElRA-C()RPUS
CHRISTI;
g) ·07/09/2013-SÁ-B'wo-INDEPENDENCIA
DO BRASIL;
h) 12110/201Z-SÁBAOO -NOSSASm.m0RA
APARECIDA PAJ)ROElRA DO BRASIL;
i) 02/011/2013 - SÁBADO-- FJNADOS;
j) 15/11l20l3 - SEXTA·FEIRA -PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA;
k) 25/12/2013 -- QUARTA .....FEIRA -- NATAL;

b) 12/02/2013-TERÇÀ.~~lRA.
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Perel", ,14. Ce.ou ~y,roK;E
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n'" FERIADOS

ESTADUAIS
,
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a) 19/03/2013 -liRÇA-FBIRA
-DIADE SÃO·JOSÉ;
b)25/03/2013 - SEGUNDA-FEIRA -DATAMAGNA DO cEARÁ;

m - FERIADOS

MUNICIPAIS

a) .24/08/2013 --SABADQ-ANl.VERSÁRIODEUBAJARA;
b) 04110/2013- SEXTA-FEIRA - FESTIVIDADES DE SÃO FRANCISCO;
ç'~ 31/12/2013 - TERÇA - FEIRA - INSTALAÇÃO DO MUNIClPIO;

Art. 2°. Fica declarado facultativ<> o ponto nos dias abaixo relacionados:
a) 11102/2013 b) 13/02/2013 c) 19/03/2013d)28/03/2013;.

SEGUNDA-FEIRA - CARNAVAL;
QUARTA -FEIRA - CINZAS) - CARNAVAL;
TERÇA-FEiRA -PIA DE SÃO JOSÉ;

QlJIN'tA-FEn~A -DIA SANTO;

Art. 3°. Cabem aos dirigentes dos órgãos. e entidades a preservação e o
funcionamento dos serviçosessençiais aafetos às r~tivas
áreas de competência.
Art. 4°. Este decretO entrará .~ vigor na data de sua publidfçã?, revogadas
as disposiçõeSetricontrário.
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MUNICIPAL

DE UBAJARA, 02 de janeiro de 2tl13
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ONASOMENTO

Rua Juv~ncio Lui$ Pereira, 514, Centro - UbajaralCE
CNPJ: 07.735.541/0001-07

