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SÚMULA: Altera parcialmente o Decreto n° 28212018, que
dispõe sobre expediente nas repartições públicas municipais, nos
dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do
Mundo FIFA 2018.

A PREFEITA
DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO
PARANÁ,:no uso de suas atribuições legais,

DO OESTE,

ESTADO

DO

CONSIDERANDO, a Copa do Mundo FIFA, a realizar-se na Rússia, no período de 14
de junho a 15 de julho de 2018, evento esportivo de repercussão mundial,
DECRETA:
Art. 1° O: expediente nas repartições públicas municípais
partidas dos jogos da Seleção Brasileira.

será em contra turno às

~1": Nos dias úteis com jogos da Seleção Brasileira, o horário nas repartições públicas
municipais será o seguinte:
INICIO
Partida com
Partida com
Partida com

DA PARTIDA
início às 09hOOmin.
início às llhOOmin.
início às 15hOOmin.

EXPEDIENTE
Expedíente das
Exoediente das
Exoediente das

NAS REPARTIÇÕES
13hOOmin. às 17hOOmin.
14hOOmin. às 17hOOmin.
07h30min. às 13h30min.

Art. 2° Os serviços considerados essenciais não sofrerão alterações diretas no
expediente, ficando sob a carga do Responsável por cada setor definir escalas das
atividades para cumprimento das atividades.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, alterando parcialmente o
Decreto n° 282/2018, em especial o Art. l°, S l°.
EDIFÍCIO
DA PREFEITURA
MUNICIPAL
DE CRUZEIRO
DO OESTE,
ESTADO DO PARANÁ, AOS 29 (VINTE E NOVE) DIAS DO MÊS DE JUNHO
DO ANO DE 2018.

MARIA HELENA ~DRIGUES
Prefeita Municipal Interina
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