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DECRETO MUNICIPAL Nº 116/2021, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2021. “DISPÕE 

SOBRE HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E 

SERVIÇOS ESSENCIAIS INTERNOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL E, DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O 

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA 

LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições 

legais que lhe conferem as Constituições da 

República e do Estado do Maranhão e com 

base nas disposições da Lei Orgânica do 

Município de Santa Luzia do Paruá, conforme 

o art. 61, inciso VI, e no exercício Superior da 

Administração Pública Municipal; 

CONSIDERANDO, a obtenção da melhor 

produtividade no desempenho das atividades 

dos funcionários públicos municipais que 

exerçam funções no prédio da Prefeitura 

Municipal; CONSIDERANDO, que poderá o 

Chefe de Poder, no melhor interesse público e 

de forma fundamentada, alterar a jornada de 

trabalho dos servidores públicos municipais por 

Portarias ou Decretos, desde que, pela 

mudança, não se ultrapasse a jornada máxima 

de trabalho semanal; CONSIDERANDO que 

compete ao Chefe do Poder Executivo 

estabelecer a organização e o funcionamento 

dos órgãos da administração pública, de forma 

a garantir a economicidade e eficiência do 

serviço prestado, consoante preconiza o artigo 

37 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que a jornada de trabalho 

do servidor é compreendida através do número 

de horas imposta, podendo ser aumentada ou 

diminuída nos casos previstos em Lei e 

mediante a necessidade da Administração, 

conforme estabelecido em  legislação 

municipal  e  artigo 30, inciso I, da Carta 

Magna; CONSIDERANDO que a 

Controladoria Interna desta municipalidade 

apontou como medida a atender ao princípio da 

economicidade no serviço público, sem 

comprometer a sua eficiência aos munícipes, a 

instituição de jornada de trabalho reduzida, nos 

órgãos do Poder Executivo  Municipal de  

Santa Luzia do Paruá, na forma como  

disciplinado adiante, a exemplo do que ocorre 

em outras Unidades da Federação; e, 

CONSIDERANDO, a necessidade de 

continuidade dos serviços públicos essenciais, 

transparência pública, e ações do município 

bem como a necessidade de atendimento ao 

público; CONSIDERANDO finalmente a 

discricionariedade da Administração Pública 

Municipal, baseado em conveniência e 

oportunidade, prevalecendo a supremacia do 

interesse público e a otimização dos serviços 

executados no âmbito da Prefeitura Municipal; 

DECRETA: Art. 1º - Fica estabelecido a 

partir do dia 1 de março de 2021, o novo 

horário de expediente e atendimento ao público 

no prédio da Prefeitura Municipal: I – De 

segundas as quintas-feiras das 08h00min as 

12h00min expediente com atendimento ao 

público e das 14h00min às 18h00min apenas 

serviço interno no âmbito da Prefeitura 

Municipal, não havendo atendimento ao 

público, exceto em casos considerados 
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excepcionais; II – Fica estabelecida a jornada 

única de 08h00min as 14h00min todas as 

sextas-feiras, com atendimento ao público, não 

havendo atendimento e expediente após o 

horário das 14h00min. §1º 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. Art. 2º - O horário de expediente e 

atendimento não se aplica aos servidores 

públicos da Administração Direta e Indireta 

que exerçam suas funções em órgãos distintos 

do mencionado no presente Decreto, bem como 

aos servidores que, embora lotados nas 

respectivas Secretarias, exerçam dentre suas 

funções serviços de acompanhamento junto aos 

expedientes de: Coleta de lixo e Guarda 

Municipal ou laborem no exercício das 

atividades mencionadas no §2º do artigo 1º, os 

quais permanecerão com os seus horários 

inalterados. Art. 3º - A inobservância às regras 

dispostas no presente Decreto culminará ao 

infrator a incidência nas sanções impostas pelo 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de 

Santa Luzia do Paruá, por desrespeito ao dever 

funcional. Art. 4º - Este decreto entrará em 

vigor na data da sua publicação, revogadas 

todas as disposições em contrário, 

especialmente o Decreto nº 027/2017, de 27 de 

outubro de 2017. DÊ-SE CIÊNCIA, 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. PALÁCIO ADONIAS 

CARVALHO RAMOS, SEDE DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

SANTA LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO 

MARANHÃO, EM 26 DE FEVEREIRO DE 

2021. ANTONIO VILSON MARREIROS 

FERRAZ – Prefeito Municipal 
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