
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 128/2022. DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre o funcionamento das repartições
públicas municipais nos dias da participação do
Brasil na Copa do Mundo FIFA 2022.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL
JOÃO PESSOA/RN faz saber que em cumprimento ao que dispõe a
Lei Orgânica do Município, e
 
Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa
do Mundo FIFA 2022, a realizar-se no Catar;
 
Considerando que no horário da realização dos jogos disputados pela
Seleção Brasileira todas as atenções estarão voltadas para esse evento;
 
DECRETA:
 
Artigo 1º – O expediente das repartições públicas municipais nos dias
de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022 fica
disciplinado na seguinte conformidade:
I – nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, em que os jogos se
iniciarão às 16:00h, o expediente se encerrará às 15:00h;
II – no dia 28 de novembro, em que o jogo se iniciará às 13:00h, o
expediente se encerrará às 12:00h.
Parágrafo único – Na hipótese de a Seleção Brasileira de Futebol se
classificar para as fases seguintes da Copa do Mundo FIFA 2022,
havendo jogos em dias úteis não referidos neste artigo, o expediente
encerarão uma hora antes do início dos jogos.
Artigo 2º – 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.
Artigo 3º – Caberá às autoridades competentes de cada Secretaria
Municipal fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.
Artigo 4º – Os dirigentes das autarquias municipais e das fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público poderão adequar o disposto
neste decreto às entidades que dirigem.
Artigo 6º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete da Prefeita Municipal
 
Coronel João Pessoa/RN 21 de novembro de 2022.
 
MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Municipal
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