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558 I SÉRIE — NO 22 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 27 DE ABRIL DE 2017

CONSELHO DE MINISTROS
––––––

de São Filipe, Ilha do Fogo, nos períodos da tarde dos dias
27 e 28 de abril de 2017.
2. O horário de funcionamento e de comparência dos
funcionários e trabalhadores dos serviços referidos no
número anterior é das 08h00 às 13h00.

Resolução nº 36/2017
de 27 de abril

Artigo 2.º

As festividades na Ilha do Fogo, mormente no Município
de São Filipe, no mês do maio, assumiram contornos
emblemáticos e de júbilo profano-religioso.
São festividades de grande popularidade e muito apreciada
não só pelos residentes daquela Cidade/Ilha, como também
pelas gentes das outras Ilhas e, principalmente, pelos
imigrantes, tornando-se, igualmente, um roteiro turístico.
Assim, Considerando a sua reconhecida importância
e tradição;
Considerando que essas festividades contribuem fortemente
para a dinamização religiosa, cultural e económica no citado
Município; e

Exclusão

Não estão abrangidos pela tolerância de ponto a que
se refere o artigo anterior, as Forças Armadas, a Polícia
Nacional, a Polícia Judiciaria, os Estabelecimentos de
Saúde, os Guardas Prisionais e Vigilantes e os serviços
que laborem em regime ininterrupto, cuja presença dos
funcionários se torne imperiosa, os quais continuam a
praticar os mesmos horários a que se encontram legalmente
vinculados.
Artigo 3.º
Entrada em vigor

Nos termos do n.º 2 do artigo 265.º da Constituição, o
Governo aprova a seguinte Resolução:

A presente Resolução entra imediatamente em vigor.

Artigo 1.º

Aprovada em Conselho de Ministros de 20 de
abril de 2017.

2 322000 010432

Tolerância de ponto

1. É concedida tolerância de ponto aos funcionários e
agentes do Estado e dos Institutos Públicos no Município

O Primeiro-ministro, José Ulisses de Pina Correia e Silva
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