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DECRETO MUNICIPAL Nº 0000, DE 01 DE JANEIRO DE 2017. 

“Dispõe sobre ponto 

facultativo do dia 02 de 

Janeiro de 2017”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, 

no exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 

 

Considerando que o feriado estadual do dia 04 (quatro) de Janeiro de 2017, alusivo à 

Instalação do Estado de Rondônia, foi transferido para o dia 02/01/2017, através do Decreto nº 

21.506 do Governo do Estado de Rondônia publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia do 

dia 23/12/2016; 

 

Considerando a necessidade de acompanhar o calendário estadual proporcionando um 

tratamento isonomicamente entre as esferas de governo, 

 

Considerando que uma vez estabelecido ponto facultativo no dia 02 de dezembro de 

2017 nas repartições públicas municipais excetuando-se os serviços de atendimentos emergenciais, 

sem impor prejuízo ao Município e proporcionando redução no custeio da Administração Pública 

Municipal; 

 

Considerando, ainda, que o ponto facultativo promove um bem estar do servidor publico 

municipal e atende a conveniência do interesse público, é que. 

 

  D E C R E T A 

 

Art. 1° - Fica estabelecido o Ponto Facultativo da Prefeitura Municipal e seus órgãos 

internos no dia 02 de janeiro do ano de 2017, excetuando-se os serviços de atendimentos 

emergenciais, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – SEMUSA, Hospital 

Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde e serviços essenciais da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTE, ESTADO DE 

RONDÔNIA no 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete). 

 

 

 

 

Eleomar Patricio 

Prefeito Municipal 

 


