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Rio do Antônio

Decretos

DECRETO Nº 86 / 2022

Dispõe sobre a transferência de feriado que especifica, e dá
outras providências.
Considerando o Art. 1°, § 1°, da Lei Orgânica Municipal que estabelece feriados no Município de
Rio do Antônio.
Considerando a necessidade de adiamento do feriado do dia 27 de julho de 2022 para
ininterrupção das atividades administrativas.
Considerando as comemorações do 60° aniversário de emancipação político-administrativa do
Município de Rio do Antônio.

O Prefeito do Município de Rio do Antônio, Estado da Bahia, no uso legal das suas
atribuições,
DECRETA:

Art. 1°. Fica transferido do dia 27 de julho de 2022 (Quarta-Feira) para o dia 01 de agosto de 2022
(Segunda-Feira) o feriado alusivo ao aniversário de emancipação político-administrativa de Rio do
Antônio, no âmbito municipal.
Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica aos serviços essenciais afetos às
respectivas áreas, e aos setores que desenvolvem atividades que, por sua natureza ou em razão
do interesse público, são indispensáveis à continuidade do serviço.
Art. 2°. Adia a feira livre do dia 01 de agosto de 2022 (Segunda-Feira) para o dia 02 de agosto de
2022 (Terça-feira).
Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Rio do Antônio, 21 de julho de 2022.
GERSON DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
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