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Decreto nº 086, de 04 de junho de 2018 

Estabelece o horário de expediente dos órgãos 
da Administração Pública Municipal nos dias 
dos jogos da seleção brasileira de futebol (Fase 
de Grupos) da Copa do Mundo de Futebol 
2018, e dá outras providências. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais; e, 

CONSIDERANDO a proximidade do início da Copa do Mundo de Futebol de 2018; 

CONSIDERANDO os horários definidos dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol 
na fase inicial da referida competição; 

CONSIDERANDO o inegável envolvimento da população brasileira em tais 
ocasiões, gerando mobilização para o acompanhamento das partidas;  

DECRETA: 

Art. 1º O expediente dos órgãos da Admininistação Pública Municipal, na chamada 
“Fase de Grupos” da Copa do Mundo de Futebol de 2018, dar-se-á nos seguintes horários, 
nos dias de jogos da Seleção Brasileira: 

I - Dia 22 de junho de 2018 (sexta-feira): das 12h:30min às 17h; 

II - Dia 27 de junho de 2018 (quarta-feira): das 08 às 12h. 

§ 1º Deverão funcionar normalmente as unidades das Secretarias e Autarquias 
municipais cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade. 

§ 2º O disposto neste Decreto não se aplica aos servidores das escolas do sistema 
municipal de ensino, diante da existência de um calendário escolar próprio, podendo o 
Secretário Municipal de Educação e Cultura, todavia, regulamentar o horário de 
expediente desses dias de maneira diversa ao estabelecido neste Decreto. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré/ES, aos quatro dias do mês de junho do 
ano de dois mil e dezoito (04.06.2018). 

. 
Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado na Secretaria do Gabinete desta Prefeitura, na data supra. 

 
Eliana Salvador Ferrari 
Secretária de Gabinete 
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