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Onde lê-se: ''Art. 2° - A partir do dia P2 de Janeiro de 2005 ..... "
passa a ler-se: " Art. 2° - A partir do dia 02 de Janeiro de
2006 ... 1J

an eJ)"Oeste, 12 de Janeiro de 2005.
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Prefeito Municipal
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DECRETO N.o 120/2005
Data: 15/12/2005

•

•

Sumula: Dispõe sobre Recesso e
Férias Coletivas e dá outras
providências .

o Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas e,

Considerando que a concessão de férias aos funcionários em período alternados,
ocasiona, na maioria das vezes a interrupção de trabalhos programados, principalmente no
setor Rodoviário;

DECRETA:

Art. 1° - Recesso Administrativo em todas as repartições Públicas Municipais, a partir de 21
de Dezembro de 2005 ao dia 31 de Dezembro de 2005.

Art. 2° - A Partir do dia 02 de Janeiro de 2005 ao dia 31 de Janeiro do ano de 2006, Férias
Coletivas a todos os Servidores Municipais.

Parágrafo único: A Partir do dia 01 de fevereiro de 2006, retorna as atividades normais de
funcionamento da Prefeitura.

Art. 3° - Os serviços de Limpeza de ruas, coleta de lixo, o setor de saúde e serviços essenciais
do município, durante o período em que não houver expediente normal, serão organizados
pelos chefes de Departamentos e Secretários, escala de serviços essenciais externos da

• municipalidade, a fim de que a paralisação não traga prejuízos à comunidade.

Art. 5° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrario.

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
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