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Atos do Executivo

 DECRETO Nº 524, DE 24 DE MAIO DE 2018
Altera o Decreto nº 342, de 28 de dezembro de 2017 que "Dispõe sobre feriados e pontos facultativos no ano de 2018, para cumprimento pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública municipal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo" e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA: 
Art. 1º  Fica determinado ponto facultativo nos órgãos e entidades do Poder Executivo no dia 25 de maio de 2018, em razão do risco de desabastecimento de combus-
tível no Município. 
Art. 2º  Os serviços considerados essenciais de saúde, funerário, transporte, vigilância, limpeza, fiscalização, defesa civil, manutenção de parques e jardins e outros 
assim considerados, deverão manter plantões nos dias declarados ponto facultativo, conforme escala a ser definida pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades. 
Parágrafo único.  Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.
Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 24 de maio de 2018.
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