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DECRETO Nº 026/2022 
 

“Transfere as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, declarando 
facultativos os dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2022, no âmbito dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, 
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo e dá outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, e: 
 
CONSIDERANDO que a transferência das comemorações do “Dia do Servidor Público” para o 
dia 31 de outubro se revela conveniente para o servidor público e para a Administração Municipal; 
 
CONSIDERANDO que dia 02 de novembro (terça-feira) de 2022, é Feriado Nacional de Finados; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 37.205 que transferiu o ponto facultativo do dia 28 
(Servidor Público) para o dia 31 de outubro, uma segunda-feira; 
 
CONSIDERANDO, ainda, que para a economia da máquina pública é mais benéfico ao bom 
andamento dos serviços a suspensão do expediente de forma contínua (e não intercalada), sem 
prejuízo dos serviços essenciais. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1° Transferir a data alusiva às comemorações ao “Dia do Servidor Público”, de 28 de outubro 
de 2022 para o dia 31 de outubro de 2022. 
 
Parágrafo único. O Expediente será normal o dia 28 de outubro de 2022, nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. 
 
Art. 2º Fica decretado ponto facultativo, nos dias 31 de outubro e 01º de novembro de 2022, em 
todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais à população. 
 
Art. 3º Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços 
essenciais afetos as respectivas áreas de competência, que de modo nenhum podem sofrer 
interrupção, onde deverão ser mantidos plantões de atendimento aos cidadãos, bem como, deverão 
ser organizadas escalas de serviço pelos respectivos gestores, para que sejam normalmente 
executados. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Timbiras – Maranhão, aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2022. 

 


