Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.469, DE 13 DE

MAR~O

PUBLICADO(A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICIPIO

No.~at:.. de.13.tO~/~

DE 2020.

Dispoe sobre o expediente nas repartic;oes publicas
da Prefeitura de Sao Jose dos Campos referentes
aos dias que especifica.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribuic;oes legais que lhe sao
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990;

Considerando que a Circular n. 016/SGAF-SG/2019 estabeleceu uma escala de
compensac;ao referente aos dias de expedientes normais, visando compensar os dias de prorrogac;ao e
antecipac;ao dos feriados oficiais;
Considerando que a compensac;ao pode ser modificada nos termos do interesse publico;
Considerando o que consta no Processo Administrative n. 33.785/20;
DECRETA:

Art. 1Q As repartic;oes publicas da Prefeitura de Sao Jose dos Campos que prestam
servic;os essenciais e de interesse publico, que tenham funcionamento ininterrupto, bern como o
Departamento de Recursos Materiais (responsavel pelos procedimentos licitat6rios) e o protocolo do
Pac;o Municipal, ambos vinculados a Secretaria de Gestao Administrativa e Financ;as, terao expediente
normal de funcionamento nos dias 20 de marc;o, 9 de abril e 20 de abril do corrente ano.
Art. 2Q Para as demais repartic;oes publicas permanecem inalterados os dias de
compensac;oes previstos no artigo anterior.
Art. 3Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as disposic;oes
em contrario.
Sao Jose dos Campos, 13 de marc;o de 2020.
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Prefeitura de Sao Jose des Campos
- Estado de Sao Paulo-

Secreta ria de Apoio Jurfdico

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos
treze dias do mes de mar~o do anode dois mil e vinte .
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