
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMONAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
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DECRETO N°. 83/2022

DE€3 DE NOVEMBRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAI DE MAMONASCffi'u°n;®£ff##whffiLOLifeL®

Manronas/MG. Jftyul

"Disp6e     sabre     o     funcionamento     dos

reparfl€6es    pcblieas    do    Munlcl'plo    de

Mamonas nos dias da partieipa€ao do Brasil

na Copa do Mundo FIFA 2022".

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  MAMONAS,  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas

atribuic6es legais, nos termos da Lei Org6nica Municipal:

CONSIDERANDO   a  participaedo  da   SeleGdo   Brasileira   de   Futebol  na   Copa   do

Mundo FIFA 2022, a realizar-se no Catar;

CONSIDERANDO que  no hordrio da  realizacdo dos jogas disputados pela Sele€do

Brasileira todas as atenG6es estardo voltadas para esse evento;

D E C  R I T A:

Art.  1°. 0 expediente das repariic6es ptJbttcas do Municipio de Mamonas nos dias

de  jogos  da  Selecdo  Brasileira  na  Copa  do  Mundo  FIFA  2022  fica  disciplinado  na

seguinte forma:

I -  nos  dias  24  de  novembro  e  02  de  dezembro,  em  que  os jogos  se  iniciardo  ds

1 6J:ee t`,eras, c! e;y:pedie+i\.Ie se e.r:€eJfrdfra ds  1 3:oo r\,e.res;

11 -no dia 28 de  novembro, em que o jogo se iniciard ds  13:00 horas, o expediente

se encerrard ds  12:00 horas.

Art.   2®  -   Os   servieos   de   saode   no   Ambulat6rio   M6dico   de   Mamonas,   serdo

estabelecidos da seguinte forma:

I  -  nos  dias  24  de  novembro  e  02  de  dezembro,  em  que  os jogos  se  iniciardo  ds

16:00 horas, o expediente se encerrard ds 15:00 horas;

!! -ri,e did 28 de ^neve-m5:F5, em qije 5 j5g5 se i`r!i€jG`rd  ds  1, 3:00 F\5:Fds, 5 ey`^pedie-r!!e se

encerrard ds  I 2:00 horas e retomard as 16:00 horas.

Pardgrafo   6nlco   -   Os   serviGos   essenciais   de   saode   poblica   de   urgencia   e

emergencia cumprirdo normalmente a escala de trabalho.
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Art.  3°  -  Na  hip5tese  cia  Se!e?do  BrGsiieira  c!e  Futebci  se  c!assificar  para  as  fases

seguintes da Copa do Mundo FIFA  2022,  havendo jogos em dias bteis ndo referidos

neste   ciecreto,   o   Exec`iitivo   Municipai   pc>cier6   iixar,   novas   regras   reiativas   ao

funcionamento do expediente nos respectivos dias dos jogos.

Alt. 4° -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacdo, revogando-se as

disposi?6es em contrdrio.

Publica-se. Registra-se. Ci;Impra-se.

Mamonas -MG, 23 de novembro de 2022.
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