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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 002/2023.

DECRETO Nº 002/2023, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023.
 

Decreta ponto facultativo nas repartições
públicas do Município de Sítio Novo/RN, nos
dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2023 e dá
outras providências.

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas no Art. 66, VI da Lei Orgânica do Município de
Sítio Novo/RN,
 
CONSIDERANDO,que o carnaval, mesmo não integrando o
calendário de feriados nacionais, e tampouco deste município e
do Estado do Rio Grande do Norte, é uma festa popular onde
as pessoas além de festejarem as tradiçõesmomescas, utilizam
esse período para repouso, retiros espirituais e viagens em
família;
 
CONSIDERANDO,que o Banco Central do Brasil através da
Resolução CMN nº 4.880/2020, não considera como dias úteis,
a segunda e a terça-feira de carnaval, bem como, possibilita
horário especial na quarta-feira de cinzas;
 
CONSIDERANDO,por fim,que este município,
tradicionalmente tem Decretado ponto facultativo todos os
anos, em suas repartições e órgãos no período do carnaval;
 
D E C R E T A
 
Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nas repartições
públicas do Município de Sítio Novo/RN, nos dias 20, 21 e 22
de fevereiro de 2023.
 
Parágrafo Único – O “caput” deste artigo não se aplica às
atividades essenciais e indispensáveis do setor público, tais
como hospital que atenderá em regime de plantão, limpeza
pública, segurança e outras assim consideradas.
 
Art. 2º - Caberá́ aos dirigentes das repartições públicas
municipais a organização das escalas de trabalho para a
preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos
às respectivas áreas de competência.
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 
Gabinete da Prefeita do Município de Sítio Novo – RN, em
16 de fevereiro de 2023.
 
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal
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