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DECRETO Nº 0530, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

“Decreta Ponto Facultativo no período do Recesso 
de Final de Ano e dá outras providencias.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

previstas na Lei Orgânica do Município de Angical, e,  

Considerando a proximidade das Festas de Final de ano onde se comemora o Natal e o feriado de 1° de 

janeiro, observado por todos os Estados Brasileiros bem como pelos Municípios;  

Considerando que a Administração Pública no final da gestão 2017/2020, tem a necessidade de 

fechamento contábil de suas contas, bem como do atendimento das exigências da Resolução TCM nº 

1311/2012 em período de transição de governo; 

Considerando que medida de recesso de final de ano gera de economia nos gastos públicos; 

Considerando o momento de pandemia da Covid -19 (corona vírus), nos termos do Decreto nº 

0488/2020; 

 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica decretado como Ponto Facultativo o período que compreende entre o dia 18 de dezembro de 

2020 a 31 de dezembro de 2020, em todos os órgãos públicos municipais. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por 

sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável à continuidade do serviço, tidas 

como essenciais, a exemplo das Unidades de Saúde, Hospital Municipal, SAMU, limpeza urbana, coleta 

de lixo, etc, ficando autorizado aos respectivos Secretários Municipais, a estipular horários especiais, com 

número mínimo de servidores.  

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 1º de dezembro de 2020. 

 
 

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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