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PREFEITU RA DE 

CACHOEIRA do PIRIA 
NOS5. Cld.d. Em Boa, M~o. 

ESTADO DO PARA 

DECRETO MUNICIPAL N" 7112018. 

DISPOE SOBRE 0 HO!URIO DE 
A TEND/MENTO NAS REPASTJ(; OES 
PUBLICAS E DA OUTRAS PRO VlDENClAS. 

o Senhor Leonardo Dutra Vale, Prcfeito Municipal de Cachocira <10 Pi ria, F:sta<1o 

<10 Pan., no uso <1e suas atribui~oes legais. 

CONSIDERANDO a neccss idade de redu,1io dos gas tos do municipio. 

CONSIDERANDO que uma nova adequa,ao do honi rio de funciona l11 en lo das 

rcparti c;:5es publicas municipais proporcionara significati va redu'Yao nos gastos 

operacionais, inclus ive dos gaslos com e nergia elelrica, telefone, agua e ou lros. 

CONSJDERANDO que a jornada de trabalho em nada prejudicani os scrvidores 

publi cos e os se rvi,os prcs tadores a comunidade, 

CONSIDERANDO a conveniencia de padroniza,1io do horilrio de expediente e de 

atendimenlo ao publico. 

DECRETA: 

Art.l " - 0 horario de expediente das reparti,oes publiclls , CO Ill atendimcnlo ,10 puhlic", 

vinculadas ao municipio de Cachoeira do Piriil, passa a funcionar, a panir do dill I 'J de 

julho do ano em curso, das 08:00h a te as 14 :00h, segunda a sexta feira, ate ulterio r 

del i bera,iio. 

§ \ 0_ 0 disposilivo no caput desle artigo nao se aplica, no entanto , aos serv i,os 

essenc iais, de ass islencia soc ia l, educa'Yao c saude, o utros delerminados por situac;:ao de 

em ergencia, e, espec ificam ente, as Unidades Basicas de Saude, escol as Municipai s, 

Creches, Conse lho Tutelar. Unidade do CREA S, e Cen tro de Convivenc ia. que 

continuarao fu ncionando em seu expediente nonnal. 

§2"- Fo ra do horario estabelecido no capu' deste artigo. as unidades ad mini stra ti vas 

de vcrlio pennanecer fechadas, somente podendo ser utili zadas em s ituac,:ocs excepc ionai s, 

mediante auto riza930 previa e ex pressa da Chefe do Executivo e Secret<i.ri os Municipais. 

§3"- A previsao contida nO capUl destc artigo nao mod ifica a jornad a de ll" '· 

c.xcrcid a pelos servidores que efetu3111 servi,os em horarios especi ais. COIll 
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responsaveis pela seguranya dos predios pubJicos, fiscais, plantonistas em geraJ e demais 

serv idores que comprem jornada de trabalho diferenciacla. 

Art. 2°_ Fica resolvido que as Sextas-Feiras 20/07/2018 e 27/0712018, serao facultadas 

na sua integralidade, niio havendo expedientc, cxceto os servi~os essenciais citados 

no §1" do Artigo anterior. 

Art.3°- Devera sel' afixado em locai visivel ao publico e publicado nos me ios de 

comunicac;ao 0 no vo ho rario de func ionamento. 

Art.4" - Revogadas as c1isposic;oes em contnirio, 0 presente Decreto entrara em vigor na 
data de sua publicayi'io. 

PlIblique-se, Regislre-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito, em 19 dejulho de 2018. 

Leonardo Dutra Vale 

Prefeito Municipal, de Cachoeira do Piri<i. 

Publicado e regis lrad o 

em, )9/07 /2018. 
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