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Exe*nplar n'2üil, Pág' DECRETO No 252t2022.l{\

nomá*ffiaMunicipaldeDoutorUlysses,EstadodoParaná,nousodesuas
atribuições legais, através do prefeito Municipal;

coNSIDERANDO a ocasião da copa do Mundo de Futebol F]FA2022;
CONSIDERANDO que o futebol é o esporte mais admirado no país e que é

costume nacional acompanhar os jogos da seleção brasileira no evento;

CONSIDERANDO que alguns jogos estão programados para datas e horário de
expediente da Prefeitura Municipal;

DECRETA

Art. 1' - Fica regulamentado horário especial de expediente para os dias do
acontecimento dos jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da copa do Mundo de Futebol
FtFA2022;

Art. 2o - o horário especial do expediente nos dias 24t11t2022, 2gt11t2022 e
02t12t2022' será:til::t 

,0,,,,r0r2 - oexpediente será rearizado das 08:00 até 12:00 e das
13:00 até as 15:00;

' No dia2811112022 - o expediente será realizado das 08:00 até as 12:OO;

' No dia 02t12t2022 - o expediente será das 08:00 até 12:OOe das 13:00 até as' 15:00;

Art. 3' - As Secretarias que atendam serviços de natureza essencial, emergencial
e de primeira necessidade, deverão organizar escalas para manter o atendimento;

Art. 4' - A Secretaria Municipal de Educação, deverá dispensar as aulas do turno
da tarde, nos dias citados no art. 2" deste decreto, devendo as instituições de ensino promover a
reposição de conteúdo, por meio de implementação de planos de estudo;

Art. 5o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e publique_se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do paraná, Gabinete
do Senhor Prefeito em 22 de Novembro de 2022.
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