
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N° 1.465
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I EMENTA: Altera o artigo 2°, da Lei!
IMunicipal n° 1.254/94, de 23 de junho .
Lde 1994 e dá outras providencia.

o Povo do Município dos Pa)mares, por seus representantes
decretam e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1
0

- O Artigo 2° da Lei Municipal n° 1.254/94, de 23 de junho de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Ar! 2°- A partir da vigência desta Lei, serão considerados feriados
em todo o Território Municipal as seguintes datas:
1- 09 dejunho - Emancipação Política do Município;
11- 24 de junho- Dia de São João,'
I11- 29 de junho ou dia útil subseqüente, caso recaia no dia não útil _
Dia dos comerciários,'
IV - 08 de dezembro - dia da Padroeira do Município ".

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.
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tra em vigor na data de sua publicação.

odrigues



. ., ...•.-" .....;-,.
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOS PALMARES

Estado de Pernarnbuco
CASA MANOEL GOMES DA CUNHA

RUMO AO TERCEIRO MILÊNIO

Lei nO 1.465

EMENTA: Alteia o artigo 2°, da Lei
Niunicipai n.u ; .254;94, de 23 de junho de
1994 e dá outras providências.

Art. 1° - O Artigo 20 da Lei Municipal n.o 1.254/94, de 23 de junho de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° - A partir da vigência desta Lei, serão considerados
Fe:.r;;u{nc e:.m fnrln n Tertitário M"n;r;n:::'/ ac ce:.I"JlI;nfe:.c rI::;,f::;,c·•""'••~""''''..., ""'••• "'''' ••.•''' '" • '-"••• "''''. '" ••••.••••",.,.,,,,,. ..., """""':::1"".' ."'''''''..., ""'...,"'•..•...,.

1- 09 de junho - Emancípação Política do Munícípío;
II - 24 de junho - Dia de São João;
III - 29 de junho ou dia útil subseqüente, caso recaia no
dia não útil- Dia dos comerciérios;
IV - ü8 de dezembro - Dia da Padroeira do Município.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .
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o POVOda cidade dos Palmares, por seus represe
em seu nome, sanciono a presente Lei.

SANÇÃO

Gabinete do Prefei
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, .


