
“Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas”. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07/2021, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

TRANSFERE PONTO FACULTATIVO DO DIA 28 

DE OUTUBRO DE 2021 PARA O DIA 1º de 

NOVEMBRO DE 2021 E TRANSFERE SESSÃO 

ORDINÁRIA. 

 

 

  Art. 1º O ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2021, quinta-feira, fica 

transferido para o dia 1º de novembro de 2021, segunda-feira. 

  

 Art. 2º O expediente na Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói será 

normal no dia 28 de outubro de 2021 – Dia do Funcionário Público. 

 

Art. 3º Em face do ponto facultativo ora decretado a Sessão Ordinária do dia 1º de 

novembro de 2021 fica transferida para o dia útil seguinte, ou seja, 03 de novembro de 2021, às 

19 horas.  

  

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói-RS,  

04 de outubro de 2021. 

 

Registre-se e Publique-se. 
 
 

Valdir Theisen 
Presidente do Poder Legislativo 



“Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas”. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07/2021 
 
 

O presente Projeto de Resolução tem o objetivo de transferir o ponto facultativo do dia 28 

de outubro de 2021, quinta-feira, para o dia 1º de novembro, segunda-feira. 

Por lei é considerando o dia 28 de outubro ponto facultativo para os servidores públicos, 

em comemoração ao Dia do Servidor Público, de acordo com o Calendário de Feriados e Pontos 

Facultativos Municipais, editado pela Lei nº 1.370/2001. 

No entanto, seguindo a linha adotada também pelo Executivo Municipal, que irá transferir 

o dia do ponto facultativo nos mesmos termos deste projeto de resolução, por meio de decreto a 

ser publicado, entendemos que a transferência do ponto facultativo em questão permitirá maior 

eficiência na prestação do serviço público. 

  Diante do ponto facultativo se dar em dia de Sessão Ordinária, entendemos pelo princípio 

da eficácia transferir a sessão para o dia útil seguinte, ou seja, 03/11/2021, às 19 horas.  

Diante disso, espera-se a aprovação do projeto de resolução pelo nobres colegas. 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói-RS, 04 de Outubro de 2021. 
 

 

 

Valdir Theisen 

Presidente do Poder Legislativo 

 

 
 

 


