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DECRETO Nº 074/2.022 
 

DECRETA FERIADO DE CORPUS CHRISTI E PONTO 

FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas 

Gerais, no uso de atribuições legais de seu cargo, considerando o disposto 

nos artigos 73, 98, 99 e seus incisos da Lei Orgânica do Município de 

Visconde do Rio Branco, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica decretado o feriado municipal de Corpus Christi no dia 16 

de junho de 2.022 e ponto facultativo no dia 17 de junho de 2.022 no âmbito da 

administração pública municipal.  

 

Art. 2º. Excluem-se das medidas previstas neste Decreto, os setores que 

desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação, 

inclusive o pronto atendimento junto aos estabelecimentos afetos a Saúde no 

Município de Visconde do Rio Branco/MG, sobretudo a limpeza pública e coleta 

de lixo, transporte fora de domicílio – TFD, dentre outros tantos necessários 

em prol da continuidade do serviço público e sua eficiência em prol da 

coletividade. 

Parágrafo único - Durante o período de recesso, os serviços essenciais 

manterão seus expedientes normais, com atendimento de número suficiente de 

servidores para a demanda do período, cabendo ao Secretário titular da pasta, 

estabelecer os critérios para a continuidade do serviço público.  

 

Art. 3º. Fica determinado o corte de ponto dos servidores que 

descumprirem o presente Decreto, sendo o Secretário de cada pasta, o 

responsável pelo controle.  

   

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
Visconde do Rio Branco, 20 de abril de 2.022. 

 
 
 
 

 
Luiz Fábio Antonucci Filho 

           Prefeito Municipal 
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