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DECRETO Nº. 6438 de 05 de abril de 2021.

“ANTECIPA FERIADO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO
POLITICO—ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
BAIXO GUANDU-ES”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU — ES, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela legislação Vigente
e consubstanciadas nas disposições da Constituição Federal,
na Lei Orgânica Municipal Lei 1.380/1990,

CONSIDERANDO a lnecessidade de medidas de isolamento
social no cenário atual e tendo como finalidade o combate a
disseminação da pandemia do Covid-l9, bem como levando em
consideração que o Município de Baixo Guandu—ES, encontra—
se no risco extremo.

DECRETA:

Art. lº Fica antecipado o feriado do dia da Emancipação
Político—administrativa do Municipio de Baixo Guandu—ES, no

próximo dia 09 de abril do ano corrente (sexta—feira), em
todas as repartições da Administração Pública do Município
de Baixo Guandu—ES, à exceção daquelas em que as atividades
são de caráter continuado e ininterrupto e/ou de caráter
essencial, tais como plantões médicos, Vigilância
patrimonial, entre outros.

Parágrafo único. Os setores administrativos das
repartições em referência, embora não estejam inclusos nas
exceções deste artigo, poderão estabelecer horários
parciais, Visando a atualização e/ou dinamização dos
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procedimentos, neste caso apenas em caráter interno, não
havendo atendimento ao público em geral.

Art. 2º Este Decreto entra em Vigor na data de sua
publicação, revogando—se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Baixo Guandu — ES,
aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vin/
um.

' . ' ARDOSO
PREFE MUNICIPAL//

Registrada e Publicada,

Em, 05/04/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CER TIDÃO DE PUBLICA ÇÃ o

(Publicação Mural — Art. 90, Lei 1380/90 — Emenda 013/2005)

FRANCIELI PRANDO FINCO,
Secretária Municipal de
Administração por nomeação na
forma da Lei.

C E R T 1 F ] CA ter sido afixado, na data infra, no Mural da Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu — ES, o Decreto nº 6.438/2021, de 05 de abril de 2021, que ”Antecipa
feriado do dia da emancipação político-administrativa do município de Baixo Guandu
- ES nos termos do disposto no Art. 90, inciso II, da Lei Municipal nº 1380, de 05 de
abril de 1990 — LEI ORGÁNICA MUNICIPAL.

Baixo Guandu (ES), 05 de abril de 2021.

n
FRANCIE DO FINCO

Secretária Municipal de Administração


