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DECRETO Nº 3933/2017 
 

 

 

 

 

 

      DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado 

no Art. 9º, inciso XVI e Art. 68, inciso VII, alínea “a” todos da Lei Orgânica do Município.   

 

 

Considerando que os Municípios, por força do disposto nos artigos 

18 e 39 da Constituição Federal, são dotados de autonomia administrativa e competência para legislarem 

sobre o regime jurídico de seus servidores; 

Considerando que a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público; 

Considerando que o concurso público é aberto e regido por Edital 

que, dentro dos limites da Lei, define, entre outros, os requisitos, os critérios, a natureza do cargo, a 

remuneração e a respectiva jornada de trabalho; 

Considerando que a alteração da carga horária de trabalho é ato 

discricionário da administração pública, baseado na conveniência e oportunidade, prevalecendo a 

supremacia do interesse público; 

Considerando que os servidores públicos municipais devem ter 

tratamento isonômico, em consonância com os princípios constitucionais insculpidos nos artigos 5º e 37 

da Carta Magna; 

Considerando inexistir direito adquirido do servidor a determinada 

jornada de trabalho, o que faculta à Administração a sua flexibilização conforme o interesse público, 

observados os limites máximos e mínimos estabelecidos na Constituição Federal e no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município; 

Considerando que a redução de jornada de trabalho sem a 

correspondente redução proporcional de salários ou quando não comprovado o interesse público e social, 

atenta contra a isonomia e ofende o princípio da moralidade administrativa; 

Considerando estar pacificado nos tribunais pátrios que algumas 

leis federais que fixam jornadas de trabalho diferenciadas para determinadas classes profissionais da 

iniciativa privada, não são autoaplicáveis à administração pública municipal; 

Considerando a organização diferenciada de trabalho no 

atendimento da Balsa do Rio Iguaçu, com funcionamento diário, inclusive em feriados e finais de 

semana; 

Considerando a necessidade da melhor utilização da mão-de-obra 

disponível e a necessidade de uma escala de trabalho que melhor se adeque as necessidades da 

administração pública 

 

     D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica restabelecida, a partir de 13 de dezembro de 2017, a 

escala de trabalho para os servidores que prestam serviço junto a BALSA, como sendo a de 16 

SÚMULA:              Dispõe sobre a jornada de trabalho e define a 

Escala de Trabalho dos Servidores que prestam 

serviço na Balsa. 
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(dezesseis) horas trabalhadas, por 56 (cinquenta e seis) horas descansadas – Escala de trabalho 16x56 

horas. 

Art. 2º. A jornada de trabalho prevista no Art. 1º será das 06:00 

horas até as 22:00 horas, realizadas de segunda-feira a domingo, não havendo redução ou majoração na 

remuneração dos servidores, por consequente não implicará na concessão de qualquer vantagem ou 

acréscimo nas remunerações: 

§ 1º - Será realizado um intervalo de 1 (uma) hora para refeição, o 

qual irá das 12:00 horas as 13:00 horas; 

§ 2º - O almoço será, preferencialmente, realizado no porto no 

município do Cruzeiro do Iguaçu, devendo, independentemente de terem veículos esperando para a 

travessia, ser respeitado a uma hora de intervalo; 

§ 3º - A última travessia da Balsa será realizada até as 21:30 horas 

(vinte e uma horas e trinta minutos), independentemente em qual porto esteja a balsa, assim, chegando o 

veículo antes do horário das 21:30 horas, a balsa realizará a sua travessia; 

§ 4º - Uma vez definida a escala/equipe de trabalho, estas só 

poderão ser alteradas mediante autorização/determinação da Secretaria de Administração. 

 

Art. 3º. Salvo disposição normativa em contrário, qualquer 

redução de jornada somente poderá ser autorizada no interesse da administração e com redução 

proporcional na remuneração. 

 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
  

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de dezembro do 

ano de dois mil e dezessete. 

 

 
 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 
SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

                               

 

   

 


