
          DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
DE FREI GASPAR– MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG
ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
 DECRETOS MUNICIPAIS
_______________________________________

DECRETO Nº 383 /2022, DE 18 DE NOVEMBRO DE 
2022.

            “Dispõe sobre horário de expediente nas  
repartições públicas durante os jogos do Brasil  
na Copa do Mundo FIFA 2022, nos dias que es-
pecifica.”

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  FREI  GASPAR – 
Estado de Minas Gerais,  no uso de suas atribuições 
que lhe confere o artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica 
do Município de Frei Gaspar,

CONSIDERANDO que o futebol é o principal esporte 
no nosso país, sendo, ainda, representativo maior do 
direito ao lazer (artigo 6º, da CF), bem como símbolo 
de manifestação cultural (artigo 216, da CF);

CONSIDERANDO a  necessidade  de  estabelecer 
critérios  de  funcionamento  das  repartições  públicas 
municipais durante a participação do Brasil no referido 
mundial;

CONSIDERANDO que no dia 24/11/2022 (Quinta-feira) 
às 16h,  no dia  28/11/2022 (Segunda-feira)  às 13h e 
que  no  dia  02/12/2022  (sexta-feira)  às  16h,  o  Brasil 
jogará na fase de grupos na Copa FIFA 2022.

DECRETA

Art.  1° Fica  estabelecido  em  caráter 
excepcional,  que  nos  dias  dos  jogos  do  Brasil,  os 
servidores municipais encerrarão o expediente sempre 
01 (uma) hora antes do horário de início do jogo.

Art.  2°  Os  serviços,  por  sua  natureza, 
considerados  essenciais,  não  sofrerão  qualquer 
interrupção na sua prestação, devendo ser assegurado 
o pleno atendimento à população.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Frei Gaspar, 18 de novembro de 2022.

Edson Alves dos Santos
Prefeito Municipal
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