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PORTARIA Nº 15, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 

Estabelece ponto facultativo no âmbito da 
Câmara Municipal de Luz os períodos que 
menciona e dá outras providências 

 
   A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Luz, Estado de Minas 
Gerais, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal e pelo Regimento Interno,  
 

   Considerando a realização da Copa do Mundo da FIFA Catar 
2022, onde a Seleção Brasileira de Futebol disputará as partidas em dias já 
estabelecidos; 
 

   Considerando toda a representatividade que o evento mantém 
junto ao Povo brasileiro, dada o gosto popular pelo esporte e o espírito cívico nele 
incorporado; 
 

      Considerando que os jogos que a Seleção Brasileira de Futebol 
disputará ocorrerão em dias úteis e, em razão disso, há a necessidade de se dispor 
sobre o funcionamento excepcional do expediente da Câmara Municipal de Luz, de 
modo que os seus servidores possam acompanhá-los; 
 

      Considerando os termos do Decreto nº 3.184, de 16 de 
dezembro de 2.021 que “estabelece os feriados municipais e datas de ponto 
facultativo nas repartições públicas municipais, no ano de 2022, e dá outras 
providências”; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica estabelecido ponto facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Luz o 
dia 05 de dezembro de 2022, segunda-feira, a partir das 15h, em razão do jogo entre 
a Seleção Brasileira e a Seleção da Coreia do Sul. 
Parágrafo único - Em razão do ponto facultativo de que trata o caput fica transferida 
a 43ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Luz para o dia 06 de dezembro de 
2022, às 18h. 
 
Art. 2º. Fica estabelecido ponto facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Luz o 
dia 09 de dezembro de 2022, sexta-feira, pós-feriado municipal do dia 08 de 
dezembro (Imaculada Conceição). 
 
Art. 3º. Em virtude dos pontos facultativos de que tratam esta Portaria ficam 
justificadas as ausências ao serviço nos respectivos dias. 
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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   Luz/MG, 05 de dezembro de 2022. 
 
 

   NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS                                  IVAN ELIAS DE ALMEIDA 
          Presidente da Câmara Municipal                                                  Vice-Presidente da Câmara Municipal    
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