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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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DECRETO Nº 064 de 18 de dezembro de 2014. 

 

“Estabelece recesso administrativo nas 

repartições municipais e dá outras 

providencias.” 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, 

Rubiê Queiroz de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

 

CONSIDERANDO a comemoração das festividades Natalinas e de 

Ano Novo, sendo este período dedicado à confraternização de toda a 

sociedade; 

CONSIDERANDO ser usual a administração municipal instituir 

anualmente um período de recesso dos servidores públicos; 

 

CONSIDERANDO que se faz necessário um intervalo de tempo 

para aprimorar e reestruturar a máquina administrativa; 

 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica estabelecido RECESSO ADMINISTRATIVO na 

Prefeitura de Canápolis, no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de 
janeiro de 2015, exceto para os serviços de urgência, emergência e demais 

serviços que não possam sofrer solução e continuidade dos serviços públicos 

essenciais e ininterruptos. 
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Art. 2º - Os efeitos deste Decreto passam a vigorar a partir da sua 

publicação, revogadas disposições em sentido contrário. 

 
Gabinete do Prefeito de Canápolis-Ba, 18 de dezembro de 2014. 

 

 

__________________________________ 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  

 


