
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO Nº. 0017/2015. 
Caraúbas – PB, 27 de Outubro de 2015. 

 
Decreta PONTO FACULTATIVO nas 
repartições públicas do Poder Executivo 
Municipal e dispõe sobre o adiamento 
do feriado dedicado ao Servidor Público 
no município de Caraúbas – PB e dá 
outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, 
Estado da Paraíba, no exercício da competência que lhe confere o art. 48, inciso 
III, da Lei Orgânica do Município, e, 

Considerando o disposto na Constituição do Estado da Paraíba, bem 
como, preconizado no art. 320, da Lei Complementar nº. 39, de 26 de 
Dezembro de 1985, revogada pela Lei Complementar nº. 58, de 30 de dezembro 
de 2003, que consagra o dia 28 de outubro ao servidor público estadual; 

Considerando que neste exercício o dia 28 de outubro será numa quarta-
feira, e que a alteração do ponto facultativo relacionado ao dia do servidor público 
para o dia 30 de outubro é conveniente para a Administração Pública e para o 
servidor; e, 

Considerando que a alteração da data consagrada ao dia do servidor não 

ocasionará nenhum prejuízo às atividades da Administração Pública do Poder 

Executivo,  

 

Decreta: 
Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo, nas repartições públicas do 

Poder Executivo Municipal, o expediente do dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, 
em comemoração ao dia do servidor público municipal. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos serviços 
considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou 
interrompidos. 

Art. 2º - Haverá expediente normal nas repartições públicas estaduais 
da administração direta e indireta no dia 28 de outubro de 2015, em virtude do 
adiamento da comemoração do dia do servidor público municipal para a data de 
30 de outubro de 2015. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Caraúbas, 27 de Outubro de 2015. 

 

 
Pedro da Silva Neves 

Prefeito 


