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DECRETO Nº 041, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.
"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇAO DE
FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER
EXECUTIVO, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE
CASEARA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, amparada pelo
art. 68, VI da Lei orgânica Municipal,

os ocupantes de empregos públicos de provimento
efetivo.
Art. 03 Os servidores que titularizam dois empregos
públicos, cuja acumulação legal cumpra todos os ritos
legais, continuarão sujeitos à jornada de trabalho prevista
em lei específica para cada um deles, considerando a
situação funcional e a carga horária individualizada para
cada cargo ou emprego público por eles ocupados.

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do
Município o decreto é o ato administrativo próprio para
regulamentação interna dos órgãos que foram criados na
administração municipal;

Art. 04 Atendidas às peculiaridades de cada órgão
público, o horário reduzido de funcionamento da
Administração aplica-se para os servidores ocupantes de
cargos em comissão ou função de direção, chefia e
assessoramento, cargos de direção, e para aqueles
detentores de função gratificada.

CONSIDERANDO que a carga horária dos
servidores públicos, deve respeitar a duração máxima do
trabalho semanal de 40 horas e observar os limites
mínimo e máximo de 6 e 8 horas diárias, respectivamente,
nos termos do art. 7º, inciso XIII da Constituição Federal;

Art. 05 Quando os serviços exigirem atividades contínuas
em função de atendimento ao público ou trabalho no
período noturno é facultada ao dirigente máximo do órgão
a adoção do regime de turno ininterrupto de revezamento,
observando as normas legais e jurídicas.

CONSIDERANDO que a alteração da jornada de
trabalho dos servidores públicos não prejudicará os
serviços públicos prestados à população;

Para os fins do artigo anterior são consideradas atividades
contínuas:

DECRETA:

I - serviços nas unidades de saúde, (Pronto Atendimento
e PSF);

Art. 01 A partir do dia 14 de Agosto de 2019, o
horário de funcionamento dos órgãos da Administração
Direta e Indireta, passará a ser das 07:00 às 13:00, de
segunda a sexta feira, mantendo-se inalterados,
entretanto, os horários para os serviços de natureza
peculiar, que se desenvolvem em atividades contínuas. A
jornada de trabalho dos servidores da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta, será de 6 (seis) horas
diárias, salvo nos casos que estejam presentes o interesse
ou necessidade de serviço.

II - serviços gerais, de cantina e de preparação de
alimentos na Creche Municipal e nas Unidades Escolares;

Art. 02 A carga horária dos servidores municipais será
de trinta horas semanais, exceto nos casos previstos em
lei específica, que preveja jornada igual ou inferior para

VI - serviços de limpeza, manutenção e conservação das
vias publicas;

III - serviços de vigilância e zeladoria dos prédios
públicos municipais, inclusive no período noturno;
IV - serviços de cemitérios;
V - serviços prestados pelo Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS e pelo Centro da Melhor
Idade.

2

ANO I – CASEARA – SEGUNDA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2019 – Nº 012
§ 1º Ficam autorizadas as Secretarias Municipais de InfraEstrutura e Obras; Transportes e Abastecimento, e de
Agricultura, em razão da natureza dos serviços
operacionais e de manutenção de vias públicas e de
estradas vicinais e na zona rural prestados pelo servidor
como condutor de trator, máquinas pesadas e de
caminhões, autorizada a flexibilizar a jornada de trabalho
dos servidores afetos a esses serviços.
Art. 06 A frequência do mês deverá ser
encaminhada ao Departamento de Pessoal e Informações
Municipais,
da
Secretaria
de
Administração,
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, até o dia
25 (vinte e cinco) do mês, contendo as informações das
ocorrências verificadas.
São dispensados do controle de frequência os ocupantes
dos cargos:

disposto na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008
e na Lei 306/2011, 25 de Novembro de 2011 que
estabelece o piso salarial dos profissionais do ensino
básico da rede pública municipal de Caseara – TO.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11 Ficam revogados as disposições em
contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Caseara, Estado do
Tocantins, aos doze dias do mês de Agosto do ano de dois
mil e dezenove.
ILDISLENE BERNARDO DA SILVA SANTANA
Prefeita Municipal

I - de Secretário Municipal;
II - de Chefe de Gabinete
III - de Direção
IV - Procurador-Geral do Município;
Art. 07 A modificação do horário de
funcionamento dos órgãos da Administração Direta e
Indireta não importa em correspondente redução de
salários e respectivos vencimentos.
Art. 08 Em razão do disposto neste Decreto, o
servidor cuja presença no local de trabalho somente for
necessária durante o horário reduzido em que funcionar
os órgãos da Administração Direta e Indireta, poderá ser
convocado, a qualquer momento, a reassumir a jornada
normal de trabalho originalmente prevista em seu
contrato de trabalho ou ato de nomeação, não lhe
garantindo qualquer tipo de complementação salarial em
decorrência do retorno a jornada anterior.
Art. 09 As disposições deste Decreto não se aplicam aos
profissionais da educação escolar básica, em função do
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