
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 80/2014

DETERMINA  HORÁRIO  ESPECIAL  DE  EXPEDIENTE
NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE
OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL NA
COPA DO MUNDO DE 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do que dispõe o artigo 110,
Inciso VIII da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A
Art. 1º Fica estabelecido horário especial de expediente, em
turno  único,  das  8  horas  e  30  minutos  às  14  horas  e  30
minutos,  nas  repartições  públicas  municipais  no  dia  04  de
julho de 2014, em virtude do jogo da Seleção Brasileira de
Futebol na Copa do Mundo de 2014, pelas Quartas de final.
Parágrafo único O disposto no caput se aplica ao dia 08 de
julho  de  2014,  caso  a  Seleção  Brasileira  de  Futebol  se
classifique para a Semifinal.
Art. 2º As Escolas Públicas do Sistema Municipal de Ensino,
por  sua  peculiaridade,  deverão  manter  o  calendário  escolar
definido no início do ano, não adotando os horários previstos
no artigo 1°.
Art.  3º  Os  serviços  considerados  essenciais  não  se
suspenderão por efeito deste Decreto.
Parágrafo  único.  São  considerados  serviços  essenciais,
prestados  pelo  Município,  os  referentes  ao  controle  de
trânsito,  os  emergenciais  de saúde,  os  de zeladoria  de bens
públicos, os de cidadania e assistência social,  os de limpeza
pública e os serviços cemiteriais.
Art. 4º Ficará a cargo de cada Secretário Municipal designar
os  servidores  e/ou  setores  que  atenderão  os  serviços
essenciais, nas datas citadas no artigo 1º.
Parágrafo único.  Aos servidores que executarem os serviços
essenciais não caberá pagamento de horas extraordinárias.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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