
DECRETO Nº 3.269   
De 02 de junho de 2009. 

   

SUSPENDE O EXPEDIENTE EXTERNO NAS REPARTIÇÕES 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2009. 

 
  O VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL 
DE SANTO ÂNGELO - RS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, e, 
  CONSIDERANDO que a Federação das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul – FAMURS, em Assembléia Geral, realizada no dia 26 de maio, na sede da 
entidade, em Porto Alegre, com os Presidentes das 26 Associações Regionais decidiu 
realizar o Dia da Paralisação no dia 4 de junho do corrente, com uma manifestação de  
todos os 496 municípios do Estado do Rio Grande do sul, como forma de se solidarizarem 
com a grave situação sócio econômica resultante da seca que atinge o Estado; 
                   CONSIDERANDO a mobilização dos produtores rurais e das entidades 
representativas do setor com o objetivo de chamar a atenção das autoridades Federais e do 
Estado para a gravidade da situação enfrentada pelos Municípios, decorrente dos efeitos 
econômicos e sociais da seca, evitando-se assim que aconteça uma grande debandada da 
população rural para os médios e grandes centros urbanos; 
                   CONSIDERANDO a necessidade de sensibilizar as autoridades responsáveis 
pelo setor para que adotem as medidas necessárias; 
 
 
              DECRETA: 
 

  Art. 1º No dia 04 de junho de 2009, não haverá expediente externo nas 
repartições públicas municipais, incluindo o fechamento das escolas municipais e o serviço 
do transporte escolar dos alunos, tanto das redes municipal e estadual, já que é prestado 
pelo município, ressalvados os serviços públicos considerados essenciais. 
  § 1º Na data mencionada no caput deste artigo, os servidores cumprirão jornada 
de trabalho normal, em serviços internos de cada repartição.   
  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
     REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.  
  CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, em 02 de 
junho de 2009. 
  

 

  ADOLAR RODRIGUES QUEIROZ, 
                    Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito. 

 
 


