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DECRETO N° 197, DE 13 DE JUNHO DE 2022. 
Decreta Feriado Municipal e Ponto Facultativo, conforme especifica e dá outras 
providências. 

 
MAXWELL SCAPINI, Prefeito do Município de Capitão Leônidas Marques, no uso das atribuições legais conferida 
pela Lei Orgânica deste Município; 
CONSIDERANDO que o dia 16 de junho de 2022 (quinta-feira), costumeiramente é realizada comemorações 
alusivas à Corpus Christi, sendo a data marcada com celebração de missas, festas nas comunidades, e 
principalmente, procissões; 
CONSIDERANDO que o dia 17 de junho de 2022 (sexta-feira), que procede Corpus Christi (quinta-feira), é dia útil; 
CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal na referida data; 
CONSIDERANDO ainda que a manutenção de expediente normal na proximidade da referida data comemorativa 
seria contraproducente; 
CONSIDERANDO por fim que o ato próprio para se estabelecer feriados municipais e ponto facultativo é o 
decreto; 
 

DECRETA 
 
Art. 1º. Fica decretado como FERIADO MUNICIPAL, o dia 16 de junho de 2022 (quinta-feira), em comemoração a 
Corpus Christi. 
 
Art. 2º. Fica decretado como PONTO FACULTATIVO, o expediente integral do dia 17 de junho de 2022 (sexta-
feira) em todos os órgãos e entidades componentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
Art. 3º.  EXCETUAM-SE do ponto facultativo do dia 17 de junho de 2022, necessariamente, os órgãos e 
entidades de serviços essenciais e indispensáveis tais como: limpeza, saneamento básico e Posto de Saúde 
Central. 
Parágrafo único. O atendimento no Posto de Saúde Central, dar-se-á no horário compreendido das 07:30 às 
11:30, das 13:00 às 16:00 e das 17:00 às 22:00 horas. 
 
Art. 4º. Os servidores que trabalharem nos órgãos e entidades de serviços essenciais e indispensáveis serão 
compensados nos termos da lei. 
 
Art. 5º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
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