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DECRETO Nº 0485, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
“Institui ponto facultativo no período de Festejos 
de Carnaval, preservada a prestação de serviços 
essenciais e dá outras providencias.”  

 

 

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

no artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, e,  

Considerando a proximidade das Festas de Carnaval, observado por todos os Estados Brasileiros bem como 

pelos Municípios; 
Considerando que o princípio da economicidade perante a Administração Pública; 

 

DECRETA:  
 

Art. 1º. Fica instituído ponto facultativo no período de Festejos de Carnaval, compreendido os dias 21 e 24 de 

fevereiro de 2020, nos órgãos públicos municipais. Estando os dias 25 e 26 de fevereiro de 2020, já previstos 

no Decreto nº 0483/2020 que trata do Calendário Oficial de programação dos feriados e pontos facultativos, 

para o exercício de 2020 no Município de Angical, Bahia. 

§ 1º. Ficam excetuados do previsto neste decreto, os serviços considerados essenciais, devendo os Secretários 

Municipais elaborar e dar transparência da escala de trabalho para o atendimento dos serviços públicos. 

§ 2º. Consideram-se serviços essências para efeito deste decreto as atividades que, por sua natureza ou em 

razão do interesse público, tornem indispensável à continuidade do serviço público, tais como: hospital, Samu, 

serviço de limpeza, etc. 

Art. 2º. Os Órgãos Municipais, vinculados à Secretaria Municipal de Educação observará em todo o caso o 

Calendário Anual Escolar. Ficando desde já autorizado à sua titular da pasta, a instituir ponto facultativo nos 

dias de 24 a 26 de fevereiro de 2020.  

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, Angical, 17 de fevereiro de 2020. 

 
 

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 


