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DECRETO Nº 6.440 

Dispõe sobre a suspensão do expediente dos Órgãos da 

Administração Direta e Indireta, em razão da 

paralisação nacional prevista para o dia 28/04/2017 e 

contém outras providências. 

 

A Prefeita do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições legais, constantes dos 

incisos IX, XII e XVII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando o ofício de nº 

36/2017 de 25/04/2017, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de São Lourenço e 

Região, referente a convocação dos Servidores Públicos Municipais de São Lourenço a aderirem a 

paralisação nacional que ocorrerá no dia 28/04/2017, contra as propostas das reformas da 

previdência e trabalhistas; considerando que é direito de todos os brasileiros, inclusive, dos 

funcionários públicos do município, de se manifestarem sobre as possíveis reformas 

previdenciárias e trabalhistas que afetarão, significativamente, todos trabalhadores brasileiros; 

considerando as expectativas de ocorrência de manifestação social de grande proporções e a 

necessidade de se preservar a segurança de alunos, professores e demais servidores públicos; 

considerando que cabe a Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e o 

funcionamento da Administração Municipal; 

 
DECRETA: 

 

Art.1º. Não haverá expediente nos Órgãos da Administração Direta e Indireta em razão da 

paralisação nacional que ocorrerá no próximo dia 28/04/2017. 

 

Parágrafo Único. O disposto no Art. 1º, deste Decreto, não se aplica aos seguintes setores: 

 

I - Nas Unidades Básicas de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e seus respectivos 

setores, bem como da Garagem Municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e as 

Unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: CRAS, CREAS e Bolsa Família, 

os expedientes serão realizados até as 12h:00m; 

 

II – No CEMEI Professora Cida Costa terá seu funcionamento normal. 

 

Art.2º. As Escolas Municipais e os CEMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) 

deverão compensar o respectivo dia, de modo a cumprirem o Calendário Obrigatório de dias 

letivos.  

 

Art.3º. Ficam ressalvadas as manutenções dos serviços imprescindíveis a coletividade. 

 

Art.4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 27 de abril de 2017. 
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