
DECRETO N.°4.905 DE 29 DEZEMBRO DE 2022

"Divulga os dias de feriados municipais e
estabelece os dias deponto facultativo no ano de
2023, para cumprimento pelos órgãos da
Administração Pública e autárquica do Poder

Executivoedáoutras providêências.

A Prefeita MunicipaldeGuanhães, EstadodeMinas Gerais, no uso de
sUas atribuições legais enos termos da Lei Orgånica Municipal; e

CONSIDERANDO O disposto na Lei Municipal n 1.461, de28/05/1987
queestabelece os dias de feriados municipais,

DECRETA:

Art. 1 Ficam divulgados os dias de feriados municipais e
estabelecidos os dias de ponto facultativo no ano de 2023. para

Cumprimento pelosórgãos daAdministração Pública e autarquiasdo Poder
Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:

1-1°dejaneiro,Confraternização Universal (feriado nacional);

Il-20defevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

Il-21 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

IV-22 de fevereiro, quarta-feira deCinzas(ponto facultativo):

V-06de abril, quinta-feira Santa (ponto facultativo):

VI-07 de abril, Paixão de Cristo (feriado municipal)

VIl-21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

VIl -1° de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

IX -08dejunho,Corpus Christi (feriado municipal)

X- 09dejunho, sexta-feira (ponto facultativo):

XI- 07desetembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

XIl -08desetembro, sexta-feira (ponto facultativo);
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Xll-29 desetembro,Dia do PadroeirodaCidade (feriado municipal);

XIV 12 deoutubro,Nossa Senhora Aparecida (feriado naciondl);

XV- 13 deoutubro,sexta-feira (pontofacultativo)

XVI-25 deoutubro,Aniversário da Cidade (feriado municipal)

XVIl- 28deoutubro,Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

XVIl-2 denovembro, Finados (feriado nacional)

XIX-3 denovembro, sexta-feira (ponto facultativo);

Xx-15 denovembro, Proclamação da República (feriado nacional);

XXI-22 dedezembro.,véspera de Natal (ponto facultativo):

XXII -25 de dezembro, Natal (feriado nacional);

XIl -29dedezembro, véspera deAno Novo (ponto facultativo).

Art. 2°Caberá aosdirigentes dos órgãos eautarquiasa preservação
e o funcionamento dos serviços essenciais afetosàs respectivas áreas de

competência.

Art. 3 É vedado aos órgãos e autarquiasmunicipais antecipar ou
postergar ponto facultativo em discordância com o que dispõe este

Decreto.

Art. 4-Este Decreto entra em vigor na data desua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Guanhães, 29 deDezembro de2022.

Dóris Campos Coelho
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPALDE GUANH�ES

Certifico ter publicado ()Lei,(X)Decreto, ()Portaria,

número305 na
integra afixando

ao quadro de avisOs

da Prefeitura no dia 9 /2022
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