
PREFEITURA DE IPORA 
0 FUTURO É AGORA 

DECRETO N° 303/2022 

CERTI 
Certifico que o presents 

  foi publicado no Placard 
da Prefeitura Municipal na forma da lei. 
Ern 024 Licer.  0202. 

de 27 de maio de 2022. 

"DECRETA PONTO FACULTATIVO PARA OS 
SERVIDORES MUNICIPAIS E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

0 feito de [pork Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a conveniência administrativa de 
suspensão das atividades no Passo Administrativo da Prefeitura Municipal que 
especifica, no dia 30 de maio de 2022, segunda-feira, data que ocorrerá um 
desligamento programado para manutenção na rede elétrica 

CONSIDERANDO o comunicado feito pela companhia Enel 
distribuição da interrupção no fornecimento de energia elétrica no horário das 
09:00 ás 14:00 horas 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica declarado ponto facultativo o dia 30 de maio 
de 2022, segunda-feira, somente aos servidores Públicos que prestam serviços 
na sede do Passo Administrativo de Iporá e aos demais Órgãos Públi-cos que 
receberam o comunicado da Enel distribuição. 

Parágrafo Primeiro — Não se incluem no presente decreto 
os servidores lotados nos demais setores público do município. 

Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de !pork Estado de Goiás, aos vinte e 
sete dias do mês de maio do ano de 2022. 
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Em qui., 26 de mal. de 2022 às 11:45, CLIENTES DE GOVERNO 
<clientesdegovernogo@enel.com> escreveu: 

INTERNAL 

Prezado Cliente, 

Informamos que ocorrerá um desligamento programado para manutenção na rede 
elétrica, o que ocasionará uma interrupção temporária no fornecimento de energia 
elétrica das suas unidades consumidoras. Segue relação de unidades consumidoras 
que serão afetadas pelo desligamento previsto para acontecer no 
dia 30 de maio de 2022: 

C1 

ocumento Data e Data e 
Duração do MOTIVO UC Cliente Horario e Origem Horario do _da desligamento (PTP) desligamento _BagalLo, 

352691 30/05/2022 
09:00 

30/05/2022 
14:00 05:00 

CRUZETA - 
INSTALACAO / 
SUBSTITUICAO 

10010866289 PREFEITURA MUNICIPA 
DE IPORA 

Por gentileza, confirmar o recebimento desde e-mail. 
Para o esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, entre em contato com seu 
executivo (a) de contas através dos seguintes canais de atendimento: 

Executivo(a): Navon Godino 

iff 62 3243-2007 (Celular e Whatsapp) 

IMPORTANTE! 
Ao retornar este e-mail, por favor, escolha a opção "responder", assim sempre vamos manter nossa 
conversa em um único e-mail, tornando mais fácil nossa comunicação e evitando transtornos. 
At. te, 

Leonardo Santos 
Analista de atendimento - Célula de comunica cão 
Diretoria de Mercado - Clientes Governo B2G 

AUDAC a serviço da 

Rua 02 Qd. A-37 N° 505, Sala 107 Bloco B 
Jardim Goiás - Goiania - GO Cep: 74.805-180 

(62) 3243-2007 
21.clientesdegovernogo end com 
Esta mensagem destina-se apenas para o seguinte uso: 
PÚBLICO - INTERNO - CONFIDENCIAL — CONFIDENCIAL#LGPD#SENSIVEL - ESTRITAMENTE 
CONFIDENCIAL 


