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DECRETO Nº 5.172 
Dispõe sobre o horário de funcionamento dos Órgãos que compõem a esfera da 

Administração Direta e Indireta do Município de São Lourenço, nos dias de Jogos da 
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA/2014 e contém outras providências. 

 
 
 
O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constantes dos 
incisos IX, XII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); considerando a realização da Copa 
do Mundo FIFA/2014 ocorrerá no Brasil, sendo este evento de grande proporção mundial; 
considerando que o futebol é uma paixão nacional e que a torcida por um bom resultado 
alcançado pela Seleção Brasileira nesta importante competição espelha um ato de patriotismo de 
todos os cidadãos; considerando o calendário de jogos previstos para a “Seleção Brasileira” e os 
respectivos horários que ora prejudicam o bom rendimento dos serviços durante o expediente 
normal de trabalho; considerando que cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal a tomada de 
providências que garantam a boa qualidade da prestação dos serviços à comunidade local, dentre 
estas, a adequação dos horários de funcionamento dos órgãos que compõem a esfera da 
Administração Direta e Indireta, para que se estabeleça a manutenção dos serviços;  
 
 
DECRETA: 
 
 
Art.1º Fica estabelecido que o expediente dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, iniciar-
se-á às 08h00min, findando-se às 14h00min, nos dias em que os jogos da Seleção Brasileira de 
Futebol estiverem previstos para o horário as 16h00min e/ou 17h00min. 
 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 15 de maio de 2014. 
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