
 
 

DECRETO Nº 205, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 

  

 

Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal De Seabra 

Gabinete do Prefeito 

 
 

 
DECRETO Nº 205/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.  

 

 

Autoriza o comércio de bens e serviços de Seabra a 

funcionar em horários excepcionais nas datas de 23, 24 e 30 

de dezembro de 2017, e dá outras providências. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA – BAHIA, no uso de suas atribuições 

legais conferidas pela Lei Orgânica do município, e  

 

CONSIDERANDO que os dias 23, 24 e 30 de dezembro, antecedem os feriados de 

Natal e Ano Novo do ano de 2017; 

CONSIDERANDO que o comércio de bens e serviços, nos dias que antecedem o Natal 

e o Ano Novo, mostra-se tendente a um maior movimento de vendas; 

CONSIDERANDO que hodiernamente vige no Município de Seabra a Lei n. 459-

A/2011, a qual estabelece horário de funcionamento reduzido para os estabelecimentos 

comerciais aos sábados e veda o funcionamento dos mesmos aos domingos; 

CONSIDERANDO que a ACISE – Associação Comercial e Industrial de Seabra 

solicitou autorização para funcionar nas datas de 23, 24 e 30 de dezembro de 2017 além do 

horário legalmente fixado, em razão do Natal e Ano Novo; 

CONSIDERANDO que os próprios trabalhadores comerciários, por se encontrarem à 

frente de seus postos de trabalho também necessitam de um tempo extra para realizarem suas 

compras atinentes ao Natal e Ano Novo; 

 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Fica autorizado o funcionamento do Comércio de Bens e Serviços na cidade de 

Seabra, até às 18:00 horas, nas datas de 23 e 30 de dezembro e até às 12:00 horas na data de 24 

de dezembro de 2017, em virtude dos feriados, de Natal e Final de Ano. 
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Parágrafo Único - A referida autorização de funcionamento do comércio local em 

horários excepcionais repercute em mera faculdade conferida pelo Poder Público Municipal, 

não representando qualquer medida de caráter impositivo e ou obrigatório em face da classe 

trabalhadora, os quais estarão sujeitos à realização de acordos e ajustes para como seus 

respectivos empregadores. 

 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2017.  

 

 

 

Fábio Miranda de Oliveira 

Prefeito de Seabra-BA 

 


