
 PODER EXECUTIVO

 DECRETO Nº. 0037 / 2022

 

 

“Dispõe sobre expediente nos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do
Mundo FIFA 2022 no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, Secretarias

e anexos.”

 

A Prefeita Municipal de Nova Timboteua, Estado do Pará, Sra. CLAUDIA  DO SOCORRO
PINHEIRO NETO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Portaria nº 9.763, de 9 de novembro de 2022, do Governo Federal que
estabelece as orientações aos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional;

CONSIDERANDO que os serviços essenciais estarão em normal funcionamento.

DECRETA:

Art.  1º.  O Município de Nova Timboteua,  PA,  vem, Aderir  à  Portaria nº 9.763,  de 9 de
novembro de 2022, do Ministério da Economia do Governo Federal, com as observações dos
demais artigos deste Decreto.

Art.  2º.  Este  Decreto  estabelece  orientações  aos  órgãos  e  entidades  integrantes  da
administração pública municipal direta e indireta acerca do expediente nos dias de jogos da
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022.

Art. 3º. Fica decretado aos agentes públicos de que trata o artigo anterior, nos dias de jogos
da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, em caráter excepcional,
alterar seus respectivos horários de expedientes da seguinte forma:

I - Nos dias em que os jogos se realizarem até às 12h não haverá expediente;

II - Nos dias em que os jogos se realizarem das 12h01min às 13h, o expediente se encerrará às
11h, horário de Brasília; e

III - Nos dias em que os jogos se realizarem das 13h01min até às 16h ou mais, o expediente se
encerrará às 12h, horário de Brasília.

Art. 4º. As Escolas Municipais terão os seguintes horários de expediente:
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I - Nos dias em que os jogos se realizarem até às 12h haverá expediente pela manhã até às
10h, não haverá expediente a tarde, e a noite expediente normal;

II - Nos dias em que os jogos se realizarem das 12h01min às 13h, o expediente se encerrará
pela manhã às 11h, horário de Brasília; a tarde não haverá expediente, e a noite expediente
normal;

III - Nos dias em que os jogos se realizarem das 13h01min até às 16h, o expediente será
normal pela manhã, não haverá expediente a tarde, e a noite o expediente será normal, em
tudo observado o horário de Brasília.

PARÁGRAFO  ÚNICO.  Fica  autorizada  a  SEMED  realizar  adequações  nos  horários  de
expediente, por ato próprio, em tudo observadas as peculiaridades de cada escola, devendo a
SEMED organizar o transporte escolar de modo que não sejam gerados prejuízos.

Art. 5º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo considerada como
realização dos jogos as datas e horas oficiais programadas para seu início.

Art. 6º. Ficam Revogadas as disposições em contrário.

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Timboteua, 23 de novembro de 2022.

 

 

 

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO
Prefeita de Nova Timboteua

 

Nova Timboteua - PA, 23 de novembro de 2022
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