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DECRETO Ne 04, DE 3 DE ianei ro de

"Relaciona os feriados municipais
conforme menciona."

2Ot7.

e pontos facultativos para o exercício de 20t7,

O Senhor Guilherme Carvalho da Silva, Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Art. le - Ficam estabelecidas as datas oficialmente declaradas feriados municipais

e

pontos facultativos para o exercício de 20t7, conforme segue:

- Dia 01 de janeiro de2Ot7 (domingo)-feriado dedicado à Confraternização Universal;
- Dia27 de fevereiro de 2017 (segunda-feira)

- Dia 28 de fevereiro de 2017 (terça-feira)

-

ponto facultativo carnaval;

- feriado dedicado ao aniversário da Cidade

e carnaval;

- Dia 14 de abril de 2Of.7 (sexta-feira) - feriado dedicado à sexta-feira da semana
santa;
- Dia 16 de abril de 2OI7 (domingo)

- feriado

- Dia 17 de abril de 2Ot7 (segunda-feira)

de Páscoa;

- (1e segunda-feira após a Páscoa) - feriado

dedicado à São Benedito;
- Dia 21 de abril de 2017 (sexta-feira)

-

feriado dedicado à Tiradentes;
feriado dedicado ao dia do trabalhador;

- Dia 01 de maio de 2Ot7 (segunda-feira)

-

- Dia 15 de junho de 2OI7 (quinta-feira)

feriado dedicado à Corpus Christi;

-
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- Dia 09 de iulho de 2017 (domingo)
de 1932;

-

feriado dedicado à Revolução constatucionalista

- Dias 26 e 27 de agosto de 2017 (sábado e domingo)
Nacional do Tropeiro;

- Dia 07 de setembro de 2017 (quinta-feira)
Brasil;

-

-

feriado dedicado à

Festa

feriado dedicado à tndependência do

- Dia 12 de outubro de 2017 (quinta-feira) - feriado dedicado à

Nossa Senhora de

Aparecida;
- Dia 28 de outubro de 2017 (sábado)

-

feriado dedicado ao servidor público;

- Dia 02 de novembro de 2017 (quinta-feira)

- feriado

- Dia 15 de novembro de 2017 (quarta-feira)

-

dedicado ao dia de finados;

feriado dedicado à Proclamação

da

República;
- Dia 20 de novembro de 2017 (segunda-feira)

- feriado

- Dia 08 de dezembro de 2017 (sexta-feira)

feriado dedicado à Padroeira da cidade,

-

dedicado à Consciência Negra;

Nossa Senhora da Conceição;

- Dia 25 de dezembro de 2017 (segunda-feira)-feriado dedicado ao Natal.

Art. 2e - Nas datas oficialmente declaradas pontos facultativos irão funcionar apenas
os serviços essenciais, tais como plantão na saúde e limpeza pública.

Art. 3e - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
disposições em contrário.

Silveiras, 03 de janeiro de 20t7.
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