RESOLUÇÃO Nº 19, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe so bre a con cessão do recesso
de f im de an o na autarquia SAMA –
Sane am ento Bás ico do Município de
Mau á, com base no Decr eto Municipal
n.º 8.227, de 1 2 de de zem bro de 2016.

PAULO SERGIO SUARES, Super intendente do Sa neam ento Básico
do Mu nicípio de Mauá – SAMA, no uso de suas atr ibuições legais que são
conf eridas pela Lei Munic ipal n. ° 4.766, de 17 de abril d e 20 12, Decreto n°
5.481 de 27 de deze mbro de 1995 e Port aria n° 10.8 08, de 18 de n ovem bro
de 2015.
RESOLVE:
Art. 1° - Fica inst ituído recess o, sem compensação:
I - Nos dias 22 e 2 9 de dezem bro de 2016, a partir das 1 2 (do ze)
horas;
II - Nos dias 23 e 30 de de zem bro de 2016, por período i nteg ral.
Art. 2º - Não haver á recesso, n o período m encionado n o art. 1º
desta Reso luç ão, nos serv iços adm inistrat ivos internos cons iderados
necess ários para o encerram ento do exercício f inance iro.
Art. 3º - Os s etores operac ionais que prestam serviços co nsiderados
essenc iais ou o brigatóri os f icam excluído s do disposto na pres ent e
Resolução e f unc ion arão através do que f or determ inado pelas respe ctiv as
diretor ias a que e ste jam subordinadas.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua public ação.
Mauá, 20 de dezembro de 2016.
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Superintendente
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