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DECRETO f{o 635 / 2022, DE 07 DE DEZEN{RI{O DE 2022. dia

" Alterct ct redação do ctrtigo I u do DecreÍo
irtÍunicipal de n" 60,1/2022, de 2l de novembro cle

2022, e dá outra,s y;rovidências."

O PREI'EITO MI-INICIPAL DE IiDIIIA-GO, Ilstado cle Goiás, no uso das

atribuiçõcs que lhe confcrcm as Constituiçercs da RepÍrblica, do Ilstado de Goiás, bem assim a

Lei Orgânica do Município, no exercício cla ciircção supre rior da ach.ninistração e no âmbito de

sua competência, tendcl ern vista o interessc preciominrinle e a organizacional do município e

Árt. l'. Fica estabelecido, em caráter excepcional, o horário de expediente dos órgãos

e entidades da administração pública clireÍa e indirela clo llíunicípio cle Ecléia, nos dias

titeis ent que hout,er partidas cla Seleçíio Brasileirct de lrtrtebol nct Copct clo l:[todo

1I1,-Á 2022, rlas 7h00ntin às I lh}}ntin, no.y dio-ç de fogos corn previsiio cle iníc:io no

períoclo vespertino:

j\1". Ficu slt.;penso o expeclierrle dos órgão,\ e entidudcs clu uclntirtistrtç'ãrt ]:tiblicct

ntunicipal, apenas nos cctsos em que o jogo da Seleçcio Rrasileira eslejo com previsito

cle início no período malutino.
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Art. 1o. Irica alterada a redação do artigo 1o do Decreto Municipal cle no

60412022, de 21 de novembro de 2022, que passará a assim a dispor;
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§2'. O disposto no caput do art. lo deste l)ecreto não se aplica uos órgãos e entidades

da administração pública municipal que, por suq natureza, erijam plantão permanenÍe,

cabendo aos respectivos titulares informar ao Gabinete do Prefeito a relação de

clisposições

GOIÁS, ao
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REGISTRE-SE,
I'UBLIQUE-SE,

E, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDEIA, ESTADO DE

JOSE WAGNEIT ANDIIADE
toM


