PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº. 18 – CENTRO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE – MG
DECRETO Nº. 051/2018 DE 14 DE JUNHO DE 2018
ESTABELECE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL NOS DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO
BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO FIFA 2018.
EDMILSON APARECIDO DA COSTA, Prefeito Municipal de Santo
Antônio do Monte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO a realização dos jogos da Copa do Mundo FIFA de 2018, a ser
disputada na Rússia, da qual a Seleção Brasileira de Futebol estará participando;
CONSIDERANDO que o futebol é um esporte tradicionalmente de grande relevância
nacional;
CONSIDERANDO ainda que, a exemplo das demais categorias profissionais, o
funcionalismo municipal merece a oportunidade de acompanhar os jogos em que a
Seleção Brasileira vier a participar, DECRETA:
Art. 1º. - Fica estabelecido que o horário de expediente no serviço
público municipal nos dias em que houver a participação da Seleção Brasileira nos Jogos
da Copa do Mundo FIFA 2018 será cumprido da seguinte forma:
I - Quando o jogo iniciar às 09:00 hs, o expediente será a partir das 12:00 hs,
ininterruptamente;
II - Quando o jogo iniciar às 15:00 hs, o expediente se dará na forma de praxe com
encerramento às 14:00 hs;
III - Quando o jogo iniciar às 11:00 hs, o expediente da parte da manhã será encerrado às
10:00 hs e retornará normalmente às 14:00 horas.
§ 1º. - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores que
trabalham em setores essenciais, emergenciais ou que exerçam suas funções em
unidades que, em decorrência da natureza de suas atribuições, não possam suspender
suas atividades, de modo que não causem graves prejuízos ao atendimento da
população.
§ 2º. - Nas unidades em que houver necessidade dos servidores
iniciarem ou encerrarem suas atividades antes do horário previsto neste artigo, dada a
especificidade do serviço, caberá aos Secretários Municipais a adequação do horário de
trabalho.
Art. 2º. - Os critérios determinados neste Ato aplicam-se a todas
as fases em que for verificada a participação da Seleção Brasileira de Futebol.
Art. 3º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Santo Antônio do Monte - MG, 14 de Junho de 2018.

Edmilson Aparecido da Costa
- Prefeito Municipal -

