
“Dispõe sobre o ponto facultativo nos dias 20, 21 

e 22 de fevereiro de 2023, por decorrência do 

feriado e período carnavalesco, e dá outras 

providências ”.   
O MUNICIPIO DE VARJÃO, Estado de Goiás, no uso das atribuições 

que lhe conferem as Constituições da República, do Estado de Goiás, bem assim a Lei 

Orgânica do Município, no exercício da direção superior da administração e no âmbito 

de sua competência, tendo em vista o interesse predominante e a organizacional do 

município, 

CONSIDERANDO a necessidade de se conceder o devido descanso e 

repouso aos servidores públicos, não essenciais, lotados nessa Prefeitura Municipal; 

CONSIDERANDO as festividades culturais de carnaval, conjuntamente 

com as solenidades almejadas para a Quarta-Feira de Cinzas; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de redução no custeio da 

Administração Municipal, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica estabelecido ponto facultativo, aos servidores que exerçam 

suas atividades na Prefeitura Municipal de Varjão, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 
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2023, com retorno das atividades no dia 23 de fevereiro de 2023. 

Art. 2º. Resta por instituído que no referido período funcionarão, em 

regime de plantão, exclusivamente os serviços considerados de natureza essencial, quais 

sejam aqueles ligados à Saúde e à Limpeza Urbana, e aqueles que forem considerados 

necessários à manutenção do exercício financeiro. 

Art. 3º. Fica estabelecido que os servidores, prestadores de serviços, 

contratados e demais pessoas vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, 

especialmente aqueles lotados nas Unidades Básicas de Saúde, ficarão à disposição, da 

gestão da referida pasta, para que, caso necessário, em regime de plantão e emergencial, 

suprirem eventuais necessidades no Ambulatório Municipal de Varjão. 

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VARJÃO, 

ESTADO DE GOIAS, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2023. 
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