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 Decreto nº. 074/2018 de 07 de junho de 2018. 

 

“Estabelece horário especial e ponto 
facultativo nas Secretaria Municipais, 
durante a realização de jogos do 
Brasil na Copa do Mundo de 2018”. 
 

O Prefeito Municipal de Pacajá, usando das atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município e; 

 
Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 

de 2018, assim como o interesse geral no acompanhamento dos jogos a iniciar-se no 
próximo dia 17 de junho; 

 
Considerando o dever de manter os serviços básicos e essenciais de atendimento 

à população nos dias de realização dos jogos da Seleção Brasileira; 
 
Considerando que a medida vislumbra a necessidade de planejamento e 

organização das atividades dos órgãos do Executivo Municipal, incluindo Autarquias e 
Fundações Públicas bem como de proporcionar ampla publicidade sobre as datas em 
que não haverá expediente e/ou expediente será alterado. 

 

D E C R E T A: 
 
 Art. 1º.  O expediente das Secretarias Municipais e o atendimento ao público 
externo, nos dias em que a Seleção Brasileira de Futebol jogar na Copa do Mundo de 
2018, ficará fixado nos termos deste Decreto. 
 
  Art. 2º. No dia 22.06.2018 (sexta-feira), dia em que a Seleção Brasileira de 
Futebol jogará às 9h, não haverá expediente. 
  
  Art. 3º. No dia 27.06.2018 (quarta-feira), dia em que a Seleção Brasileira de 
Futebol jogará às 15h, o expediente, na data do jogo, se encerrará às 13h, sem a 
necessidade de compensação de horário. 
 

Art. 4º. Caso a Seleção Brasileira se classifique para a fase seguinte (oitavas de 
final), podendo participar do jogo no dia 02.07.2018 (segunda-feira) ou no dia 
03.07.2018 (terça-feira), às 11h, não haverá expediente. 

 
Art. 5º. Classificada a Seleção Brasileira para as quartas de final, podendo 

participar do jogo no dia 06.07.2018 (sexta-feira), ou para as semifinais, com partida 
marcada para o dia 10.07.2018 (terça-feira) ou 11.07.2018 (quarta feira), fases em que 
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a partida terá início às 15h, o expediente, na data do jogo, se encerrará às 13h, sem a 
necessidade de compensação de horário. 

 
Art. 6º.  As secretarias Municipais de Saúde e Educação, ficarão por parte das 

Secretárias normatizar os horários convenientes para atendimento para os serviços 
administrativos, ficando os serviços operacionais em pleno funcionamento. 

 
 Art. 7º. Excetua-se também os serviços essenciais à manutenção pública, 
compreendendo os serviços de limpeza urbana, de segurança pública que ficarão 
funcionando normalmente. 
 
 Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 9º. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá, Estado do Pará, ao 07 (sete) dias do mês de 
junho de 2018. 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Francisco Rodrigues de Oliveira 

Prefeito do Município de Pacajá 
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