
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - PB

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nfi 122, de 22 de novembro de 2021

Bstabelece Novo Horário de Trabalho e

Expediente nos órgãos do Administração Direta

do Município de Cuitegi na forma que menciona e

dá outras providências.

o PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB, no uso de

suas atribuições legais conferidas pelo art. 61, inciso V, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que cabe ao Chefe de Poder Executivo, no melhor interesse público e de forma

fundamentada, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração, quando não

implicar aumento de despesa, de forma a garantir a eficiência do serviço prestado, consoante

preconiza o artigo 37 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO a possibilidade de alteração da jornada de trabalho dos servidores públicos

municipais por Portarias ou Decretos, desde que, não se ultrapasse a jornada máxima de trabalho

semanal;

CONSIDERANDO que a jornada de trabalho do servidor é compreendida através do número de

horas imposta e o expediente estabelecido diante da necessidade da Administração, em

consonância com o disposto no artigo 61, VIII e XXII, da Lei Orgânica Municipal e artigo 30, inciso

I, da Carta Magna, e;

DECRETA:

Art.12 - Fica estabelecido a partir do dia 01/12/2021, o expediente e funcionamento

nos órgãos do Poder Executivo Municipal de Cuitegi, obedecidos os seguintes turnos de trabalho,

para os servidores admitidos para a carga horária de 40 horas semanais:

a) Secretaria da Administração; Secretaria de Finanças; Secretaria de Transporte;

Secretaria da Agricultura; Secretaria da Previdência e Assistência Social; Secretaria de Serviços

Urbanos; Secretaria de Esporte e Lazer; Secretaria de Melo Ambiente; Secretaria do Tesouro

Municipal; Secretaria da Mulher e Gabinete do Prefeito:

De segunda a sexta-feira: das OShOOmin às 12h00min e das 14h:00mln às 18h:00mln;
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b) Secretaria da Saúde e Saneamento, apenas para o setor de Assistência Social:

De segunda a sexta-feira: das OShOOmln às 12h00min e das 14h:00mln às 18h:00min;

c) Secretaria da Educação e Cultura:

De segunda a sexta-feira: das 07h00min às llhOOmin e das 13h;00min às 17h:00mín;

§12 - Em caso de excepcional interesse público, o turno de trabalho poderá ser

alterado e adequado através de escalas previamente elaboradas e comunicadas aos servidores

por intermédio das respectivas Secretarias, respeitados o disposto no artigo 32.

§22 - Ficam excluídos do cumprimento das condições definidas no caput,

permanecendo inalterado o horário de expediente e de atendimento ao público, os serviços

considerados essenciais pela legislação ou regidos por legislação específica.

§32 - Ficam excluídos dos horários estabelecidos os cargos de Motorista, Guarda

Municipal e outros que obedeçam ao regime de plantão;

Art. 22-0 presente decreto não se aplica aos empregados contratados por

programas especiais e serviços de emergência, cargos em Comissão, encarregados de

serviço/turma, administração indireta e a órgãos ou instituições que tenham servidores cedidos,

podendo ser estendido a estes, se tal imposição não prejudicar ou causar prejuízos aos servidores

enfocados, excetuando-se, ainda, laborem no exercício das atividades mencionadas no §22, do

artigo 12, os quais permanecerão com os seus horários inalterados.

Art. 32 - Para atender a este novo horário os servidores públicos terão sua jornada

diária de trabalho readequada conforme disposto neste Decreto.

§12 - A jornada de trabalho estabelecida não implicará na redução ou aumento dos

vencimentos dos servidores abrangidos pelo presente Decreto.

§22- O cumprimento do horário de trabalho de que trata este artigo será

comprovado mediante o registro obrigatório de ponto, o qual servirá inclusive para fins de

fiscalização quanto à pontualidade e assiduidade do servidor.

Art. 42- A inobservância às regras dispostas no presente decreto culminará ao

infrator a incidência nas sanções impostas pelo Estatuto dos Servidores Públicos aplicado ao

Municipal de Cuitegi, por desrespeito ao dever funcional.

Art. 52 - Fica estabelecido o horário de atendimento ao público no prédio da sede do

Município de Cuitegi de OShOOmin às 12h00min da manhã.

Parágrafo único - O horário de atendimento do caput deste artigo não excluirá a

obrigatoriedade do expediente interno dos servidores das 14h:00min às 18h:00min.
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Art. 62 - Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de dezembro de 2021.

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

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI, Estado da

Paraíba, aos 22 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito
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