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DECRETO N°. 4930 
DE 21 DE MARÇO DE 2016. 

Decreta ponto facultativo nas repartições 
públicas a partir das 13hs30min do dia 24 de 
março e no dia 25 de março de 2016. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais vigentes e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO que a partir da tarde de quinta-feira iniciam as 
comemorações religiosas da Semana Santa; 

DECRETA: 

Art.1° - Fica Decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais de 
Tupanciretã a partir das 13 horas e 30 minutos do dia 24 de março de 2016, quinta-
feira santa, e no dia 25 de março de 2016, sexta-feira santa. 

§ 1° - Se aplica o disposto no caput deste artigo aos setores e órgãos administrativos 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 2° - As Unidades Básicas de Saúde e os Postos de Saúde terão ponto facultativo nos 
dias 24 e 25 de março de 2016. 

§ 3° - O Posto de Saúde do Centro atenderá em regime de plantão das Ihs até às 19hs 
no dia 24 de março de 2016 e terá ponto facultativo no dia 25 de março de 2016. 

§ 4° - As Escolas Municipais de Educação Infantil terão funcionamento normal no dia 24 
de março de 2016. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUP 	IRETÃ, aos 21 (vinte e um) dias do mês de 
março de 2016. 

es Lírio 
Prefeito Mun ipal em exercício 
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