
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 018/2019*

Dispõe sobre o horário de funcionamento da
Prefeitura Municipal de Guamaré, suas secretarias e
demais órgãos que a compõe, e dá outras
providências.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são
conferidas pela Lei Municipal:
 
CONSIDERANDO as dificuldades financeiras que atravessam os
municípios brasileiros em função da redução da atividade econômica;
 
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal vem envidando
esforços para redução das despesas de custeio;
 
CONSIDERANDO que uma redução no horário de funcionamento
das secretarias e órgãos da administração pública municipal importa
em redução das despesas operacionais e de custeio da Administração e
não prejudicará os serviços públicos prestados à população;
 
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 os serviços essenciais de natureza peculiar,
que se desenvolvem em atividades contínuas não serão atingidos por
essa redução;
 
CONSIDERANDO a conveniência de padronização do horário de
expediente e de atendimento ao público, e, por fim,
 
CONSIDERANDO o interesse público em questão;
 
DECRETA:
 
Art. 1º. Fica estabelecido, em caráter extraordinário, a redução do
horário de funcionamento para 6 (seis) horas ininterruptas, sendo das
7h00min às 13h00min, a partir de 16 de outubro de 2019, para todas
as secretarias e órgãos do Poder Executivo Municipal.
 
§1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica, no entanto, aos
serviços essenciais, de educação, saúde, segurança pública, limpeza
urbana, turismo, entre outros determinados por emergência, e,
especificamente, às Unidades Básicas de Saúde, Hospital, Guarda
Municipal e Defesa Civil, Escolas Municipais, Creches, Conselho
Tutelar, Unidade do CREAS e Biblioteca Pública Municipal, que
continuarão funcionando em seu expediente normal.
 
§2º. O setor de licitações poderá ter seu horário de expediente
diferente do previsto no caput, sempre que o presidente da comissão
e/ou pregoeiro oficial entenderem como necessário para o alcance do
interesse público.
 
§3º. Não será permitido durante o período de redução de jornada o
pagamento de horas extraordinárias e adicionais;
 
§4º. As Secretarias Municipais que eventualmente tenham seu
funcionamento diferenciado ao estabelecido no caput deverão
normatizar por portaria, comunicando imediatamente ao
Departamento de Recursos Humanos para adoção de providências
junto ao ponto eletrônico.
 



Art. 2º. Este decreto entra em vigor a partir do dia 16 de outubro de
2019.
 
Art.3º. Revogam-se todas as disposições em contrário.
 
Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio
de Brito, Guamaré em, 08 de outubro de 2019.
 
FRANCISCO ADRIANO DE HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal
 
*Republicado por Incorreção
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