ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
DECRETO N° 019/2014 - DE 07 DE ABRIL DE 2014
Resolve PARALIZAR as atividades municipais durante o dia 11
de abril de 2014, com manutenção apenas dos serviços tidos como
essenciais, como a saúde, coleta de lixo e vigilâncias essenciais.
ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO POVO, ESTADO DE MATO GROSSO , no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas por lei, etc e CONSIDERANDO:
 A Mobilização Nacional, referente à Campanha “Viva seu município” em busca de
melhorias para os municípios;
 Como consequência da Mobilização Nacional pelos Municípios, no dia 11 de Abril,
as Associações Municipais – no nosso caso a AMM – Associação Mato-grossense
dos Municípios realizarão uma mobilização em nosso estado, reunindo todos os
prefeitos na capital - Cuiabá-MT, e como forma de protesto no dia 11 de Abril, as
prefeituras do Estado de Mato Grosso paralisarão as suas atividades municipais.
DECRETA:
ARTIGO 1º. A PARALIZAÇÃO das atividades municipais durante o dia
11 de Abril de 2014 (sexta-feira), ressalvado os serviços essenciais, como forma de
sensibilizar o Governo Federal para o drama vivenciado pelos municípios em razão do
baixo índice de repasse Federal e em busca de melhorias para os municípios de Mato Grosso.
ARTIGO 2° - Os serviços públicos tidos como essenciais, tais como, a saúde,
a coleta de lixo, fornecimento de água, vigilâncias, Setor de Tributação e Arrecadação e
todos os serviços essenciais a esta municipalidade, funcionarão normalmente, sem
qualquer prejuízo por conta da presente paralisação.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO POVO-MT, 7 de Abril de 2014;

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA
Prefeito Municipal
Registrado nesta Secretaria e publicada
No Jornal Oficial da AMM-MT nº_____
__/__/___.
Rua José Salmem Hanze nº924 – São José do Povo –MT – Centro – CEP:78.773-000
Tel:(66)3494-1113 ou (66)3494-1137 - pref_sjpovo@hotmail.com

