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DECRETO Nº 1231 /2019 
De 04 de janeiro de 2.019 

"Declara dias de ponto facultativo para o período que especifica e dá outras 
providências". 

JOSÉ MARCOS ALVES, Prefeito do Município 
de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, 
no uso de suas legais atribuições, etc.; 

DECRETA: 

Art. 12. Fica declarado facultativo o ponto no serviço público municipal, 
nas seguintes datas: 

1 - 04 de março de 2019, segunda-feira, véspera do feriado de Carnaval 

{OS de março); 

li - 18 de abril de 2019, quinta-feira, a partir das 12h00, véspera do 

feriado da Sexta-Feira Santa (19 de abril); 

Ili - 21 de junho de 2019, sexta-feira, prolongamento do feriado de 

Corpus Christi (20 de junho); 

IV - 08 de julho de 2019, segunda feira, como forma de antecipar as 

comemorações ao Dia da Revolução Constitucionalista (09 de julho); 

V - 28 de outubro de 2019, segunda-feira, Dia do Servidor Público; 

VI - 24 de dezembro de 2019, terça-feira, véspera do feriado de Natal (25 

de dezembro); 

VII - 26 de dezembro de 2019, quinta-feira, até as 12h00, prolongamento 

do feriado de Natal (25 de dezembro); 
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VIII - 31 de dezembro de 2019, terça-feira, véspera do feriado de 

Confratorni:zação Univorsal (01 do [anelro): 

IX - 02 de janeiro de 2020, quinta-feira, até as 12h00, prolongamento do 

feriado de Confraternização Universal (01 de janeiro). 

Art. 2!!. O disposto neste decreto não se aplica aos setores em que, por sua 
natureza houver necessidade de prestação dos serviços considerados essenciais. 

Art. 32, Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
04 de janeiro de 2.019 
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JOSE MARCOS A ES 
PREFfiTO MUNICIPAL 

Registrado no livro próprio, publicado por afixação no lugar de costume e na imprensa 
local. 

JULIAN~IO DOS REIS 
DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 


