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DECRETO MUNICIPAL Nº 60/2015. 

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO NAS REPARTIÇÕES 

PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Senhora Maria Bernadete Bessa do Nascimento, Prefeita Municipal de 

Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais. 

CONSIDERANDO  a necessidade de redução dos gastos do município, 

CONSIDERANDO que uma nova adequação do horário de funcionamento das 

repartições públicas municipais proporcionará significativa redução nos gastos 

operacionais, inclusive dos gastos com energia elétrica, telefone, água e outros, 

CONSIDERANDO que a jornada de trabalho em nada prejudicará os servidores 

públicos e os serviços prestados à comunidade, 

CONSIDERANDO a conveniência de padronização do horário de expediente e de 

atendimento ao público,  

DECRETA: 

Art. 1º - O horário de expediente das repartições públicas, com atendimento ao público, 

vinculadas ao município de Cachoeira do Piriá, passará a funcionar, a partir do dia 08 de 

setembro do ano em curso, das 08:00h até as 14:00h, de segunda a quinta feira, e de 

08:00h as 12:00h, as sextas feiras, até ulterior deliberação. 

§1º - O disposto no caput deste artigo não se aplica, no entanto, aos serviços essenciais, 

de assistência social, educação e saúde, outros determinados por situação de 

emergência, e, especificamente, às Unidades Básicas de Saúde, Escolas Municipais, 

Creches, Conselho Tutelar, Unidade do CREAS, e Centro de Convivência, que 

continuarão funcionando em seu expediente normal. 

§2º - Fora do horário estabelecido no caput deste artigo, as unidades administrativas 

deverão permanecer fechadas, somente podendo ser utilizadas em situações 

excepcionais, mediante autorização prévia e expressa da Chefe do Executivo e 

Secretários Municipais. 

§3º - A previsão contida no caput deste artigo não modifica a jornada de trabalho 

exercida pelos servidores que efetuam serviços em horários especiais, como os 



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 

CNPJ. 01.612.360/0001-07 

Rua Getúlio Vargas, 534, Centro – Cachoeira do Piriá –Pará – CEP 68.617-000 

 

responsáveis pela segurança dos prédios públicos, fiscais, plantonistas em geral e 

demais servidores que cumprem jornada de trabalho diferenciada. 

Art.2º - Deverá ser afixado em local visível ao público e publicado nos meios de 

comunicação o novo  horário de funcionamento. 

 

Art.3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Prefeita, em 02 de setembro de 2015.   

 

 

Maria Bernadete Bessa do Nascimento 

Prefeita Municipal 
Publicado e registrado  

em,  02/ 09 / 2015 

 

.......................................................... 

Eliana Bessa do Nascimento 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 


