
ESTADO D0 PARA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUR6POLIS
GABINETE MUNICIPAL

DECRET0 N.° 040, em 17 de dezembro de 2019.

"Disp6e  sobre  o  recesso  funcional  das  reparti¢6es

pdblicas no municipio de Rur6polis / PA, no periodo
de 20 de dezembro  de 2019  no periodo vespertino a
03 de janeiro de 2020".

JOSELINO PADILHA, Prefeito Municipal de RUR6POLIS, Estado do Para, no uso de
suas atribui¢6es legais especialmente aquelas que consta no Art. 53, Ineiso XXVI da Lei
Organica do Municipio de Rur6pohi.s, e;

CONSIDERAND0 as festividades natalicias e de final de ano;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  paralisapao  dos  serviaps  pdblicos  nao  essenciais
nestes dias comemorativos;

CONSIDERANDO  a necessidnde  do  Executivo  de  conter despesas  administrativas  e
operacionais da Prefeitura Municipal para consnguir cumprir us conpromissos;

CONSIDERAND0   ser   necessario   estabelecer   medidas   para   a   redngao   do   custo
ndministrativo assegurando, todavia, o funcionamento continuo dos servicos essenciais do
Municipio;

CONSIDERAND0 a obrigatoriedade em cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1° - Fica Decretado Recesso nas Repartie6es Pi]blicas Municipais, no pedodo
de 20 de dezembro de 2019 a partir das  12:00 horas a 03  de janeiro de 2020, retomando
nomalmente o no dia 06 de janeiro de 2020, tendo em vista as festividades alusivas ao
Natal e ao Final de Ano.

§  1°.  Nao  havera  recesso  no  periodo  mencionado  no  ccrp#J  aos  6rgaos  abaixo
elencados, em razao da tipicidade dos servi9os executados, pois nao admitem paralisapao
por serem considerados de prestagao de servi9os essenciais:
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I -Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento:
a)   Secretaria de Gabinete
b)  Departamento de Recursos Humanos
c)  Departamento de Infomatica
d)  Departamento de VIgilincia Patrimonial
e)   Departamento de Compras, Licitap6es e Gestao de Contratos

11 - Secretaria Municipal de Financas
a)   Tesouraria
b)  Departamento de Contabilidade
c)   Departamento de Tributos, Anecadap5o e Cadastros

V -Secretaria Municipal de Infraestrutura;
a)   Departamento de Obras
b)  Departamento de numinapao Pubfroa
c)   Departamento de Limpeza
d)  Departamento de Abastecinento de Agua

§   2°.   Durante   o   periodo   de   recesso   os   servicos   essenciais   manterao   seus
expedientes normans,  com atendinento,  com o ninero de  servidores suficientes para a
demanda do periodo,  cabendo ao Secrethrio titular da pasta estabelecer os criterios para
continuidade do servico phblico.

§ 3°. As secretarias que nfro fazem parte das exceg6es previstas neste decreto, fica
a  criterio  dos  secretarios  titulares  convocar  os  servidores  a  qualquer  momento  se  for
necessalo.

Art. 2° - No ambito da Secretaria Municipal de Sadde no periodo mencionado no
art.   1°.  Sera  implemeutada  escala  de  revezanento  de  folgas  aos  servidores,  sendo  na
Semana do Natal, no periodo de 23 a 27 de dezembro de 2019 e na Semana do Ano
Novo no periodo de 30 de dezembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020.

§  1°.  Se  enquadram no  c¢p#f deste  artigo  as  unidades  e  servi¢os  de  satide  que
de  segunda  a  sexta-feira  e  permitem  fechamento  aos  saba-dos,  dorigos  e

§ 20. Nao se enqundram no cap%/ deste artigo as unidades e servi9os de satde de
funcionamento  24(vinte  e  quntro)  horas  que  nao  pemitem  paralisapao  aos  sabados,
domingos e feriados, tais como: Ponto Atendimento Municipais, Servieos de Atendimento
M6vel de Urgencia, Hospital Municipal, e o Laboratorio Municipal;

§ 3°. os atendimentos medicos serao normais nas unidades de sahde e no Hospital
Municipal,  exceto no dia 25  de  dezembro  de  2019 e  01  de janeiro  de 2020,  sendo  que
messes dias haja medico de plantao.
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§  40.  a  titular  da  Secretaria  Municipal  de  Satde  ten  autonomia  para  escalar
servidores durante o pedodo de recesso para o born funcionamento dos servicos de snide.

Art.   30   -   Por   ser  tratar   de   servidores   detentores   de   mandatos   eletivos   os
Conselheiros Tutelares nao estao abrangidos por esse decreto.

Art. 4° - Os trabalhadores terceirizados nao estao abrantidos por esse decreto

Art.  50  - Este Decreto entra em vigor na data de  sua publicapao,  revogados  as
disposig6es em contrino.

Art. 4a - DE-SE CIENCIA, PU BLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Rur6polis, em 17 de dezembro de 2019.
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Documento publicado aos dezessete dias do mss de dezembro de dois nil e dezenove. Este
documento  poderi  ter  sun  publicapao  confirmada  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de
Rur6polis.   www.ruropolis.pa.gov.br   ou  no   Mural   Extemo   do   piedio   da   Prefeitura
Municipal de Rur6polis.
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