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Prefeitura Municipal de
Muniz Ferreira publica:
• Decreto Nº 034, de 20 de Janeiro de 2021 - Dispõe sobre horário de
funcionamento dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo, dando outras providências.

Gestor - Gileno Pereira dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Muniz Ferreira - BA
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DECRETO N° 034, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, DANDO
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

o

PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA _
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município e pela Constituição da República Federativa do Brasil,
CONSIDERANDO
que a redução da jornada de trabalho importa em redução das
despesas operacionais
e de custeio da Administração
Pública Municipal;
CONSIDERANDO

que diversos municípios da região adotam a jornada
de
trabalho;

CONSIDERANDO
não prejudicará

que a redução da jornada de trabalho dos servidores
os servIços
publicos
prestados
à população;

reduzida

públicos

CONSIDERANDO que os serviços essenciais de natureza peculiar, que se
desenvolvem em atividades continuas, prestados a população não serão atingidos pela
redução da jornada de trabalho;
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. 7°, inciso XIII da
Constituição Federal;

DECRETA:
Artigo 10 - A partir do dia 2 I de janeiro de 2021, o horário de funcionamento
dos órgãos da Administração Direta e Indireta, p8:;sará a ser das 08:00h às 14:00h, de
segunda a sexta feira.
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Artigo 2 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.
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~ l° Na hipótese do "caput" deste artigo o dirigente do órgão enviará suas razões
a Secretaria Municipal de Administração que poderá autorizar motivadamente a jornada
de 8 (oito) horas, devendo, entretanto, ser adotadas medidas de compensação do horário
dos servidores como forma de atendimento as disposições deste Decreto.
•

~ 3° Os servidores
legal decorra da aprovação
sujeitos à jornada de trabalho
a situação funcional e a carga
por

que titularizam dois empregos públicos, cuja acumulação
em concurso público ou processo seletivo, continuarão
prevista em lei específica para cada um deles, considerando
horária individualizada para cada cargo ou emprego público
eles
ocupados.

~ 4° 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.

~ 5° Caberá ao Prefeito averiguar os beneficios do horário de Expediente
proposto, observando, principalmente, o não represamento de trabalho por parte dos
funcionários, comprometendo a funcionalidade.

Artigo 3°_ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas às disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito de Muniz Ferreira Bahia 20 de janeiro de 2021
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