
DECRETO N.º 1375 DE 2 DE JANEIRO DE 2013 

 

Estabelece recesso administrativo nos órgãos públicos do 

Município de Renascença-PR, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, 

LESSIR CANAN BORTOLI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e,  

 

Considerando a necessidade de planejar e organizar as atividades administrativas da 

gestão 2013 a 2016; 

 

Considerando a baixa disponibilidade de caixa, em razão da queda na arrecadação 

verificada no segundo semestre de 2012, e a oportunidade de economizar com despesas de 

custeio;  

 

Considerando a necessidade de conceder férias à maioria dos servidores, cujo 

vencimento do segundo período aquisitivo, se aproxima; 

  

    

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica estabelecido recesso administrativo nos órgãos da administração municipal 

de Renascença, não havendo atendimento ao público em geral, a contar do dia 02 de janeiro de 

2013 até o dia 30 de janeiro de 2013.  

 

Art. 2º. Os efeitos do presente Decreto não se aplicam às atividades classificadas como 

essenciais ao funcionamento do serviço público municipal, devendo nos respectivos setores 

haver atendimento ao público, em regime de plantão, organizado pelo Secretário ou 

responsável pelo serviço, especialmente nas atividades da saúde, assistência social, viação e 

obras e nos centro de educação infantil. 

 

Art. 3º. Os servidores colocados à disposição de órgãos Estaduais ou Federais seguirão 

o expediente estabelecido pelo órgão a que estiver vinculado. 

 

Art. 4º. A partir do dia 01 de fevereiro de 2013, o expediente e as atividades voltarão ao 

normal.   

 

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir do dia 02 de janeiro de 2013.   

 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, 

Estado do Paraná, aos dois dias do mês de janeiro do 

ano de dois mil e treze, 52º ano de Emancipação. 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 

Certifico que este documento foi 

publicado no Jornal 

____________________, Edição nº 

_________, do dia ___/___/___. 
 

  Nome ______________________ 

Assinatura ___________________ 


