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DECRETO Nº 4386/2019 
 

SÚMULA: Altera horário de  funcionamento  das  Repartições 

Públicas Municipais de  Cruzeiro do Iguaçu/Paraná 

e dá outras providências. 

 
 
  

DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

 

CONSIDERANDO a necessidade de atender as determinações advindas da Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LRF (LC 101/00) para encerramento do exercício financeiro; 

 

CONSIDERANDO que compete ao Poder Público Municipal regular a forma administrativa para a 

manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro, e dispor sobre a organização e o funcionamento 

da Administração Municipal, consoante preconiza o artigo 37 da Constituição Federal de 1988; 

 

CONSIDERANDO o interesse público e a conveniência administrativa decorrente da redução 

temporária da jornada de trabalho de determinados setores públicos municipais, visando a 

economicidade, bem como a eficiência no uso das máquinas e equipamentos, além da realização das 

atividades em horários que garante condições menos insalubres aos servidores, tendo em conta que as 

pastas atingidas pela redução de jornada realizam trabalhos externos; 

 

CONSIDERANDO ser imprescindível assegurar a continuidade dos atendimentos à comunidade, 

aos munícipes e contribuintes Cruzeirenses, em suas necessidades essenciais, observadas a 

manutenção da qualidade, eficiência e efetividade dos serviços; 

 

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 e interesse da Administração, conforme competência estabelecida no inciso I do artigo 

30 da Constituição Federal de 1988; 

 

 

      D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º -  Fica suspensa a realização de serviço extraordinário 

(hora extraordinária) no serviço público municipal. 

§ 1º -  Excetua-se do disposto do caput as necessidades 

excepcionais de serviço extraordinário (hora extraordinária), relacionadas a serviços públicos 

considerados essenciais e inadiáveis que somente poderão ser realizadas mediante prévia e expressa 

autorização do Secretário da pasta, sendo consideradas como extraordinárias, somente as horas que 

excederem a jornada semanal de trabalho estabelecida para o cargo/servidor no respectivo Plano de 

Carreira. 
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§ 2º -  Os regimes de sobre aviso e plantão, devidamente 

regulamentados, permanecerão inalterados, considerando a jornada semanal de trabalho estabelecida 

para o cargo/servidor no respectivo Plano de Carreira. 

§ 3º -   As diárias e cursos com pagamento de inscrição, serão 

concedidas mediante autorização PRÉVIA do Secretário de Administração e deferimento do Prefeito 

Municipal. 

Art. 2º -  Fica vedado à Administração Pública Direta e 

Indireta, inclusive fundações e autarquias, a realização de novas despesas com manutenção e 

investimento, exceto quando prévia e expressamente autorizadas pela Secretaria de Administração e 

Secretaria de Finanças, estando vedado ainda qualquer ato que importe em: 

I -  Concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação 

de remuneração a qualquer título, salvo derivados de sentença judicial ou de determinação legal, 

ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal; 

II -  Alteração de estrutura de carreira que implique em aumento 

de despesa, salvo derivados de sentença judicial ou de determinação legal; 

Parágrafo Único -  Nos casos de exoneração/demissão ou 

aposentadoria, serão devidas as verbas rescisórias e indenizatórias. 

Art. 3º -  Fica estabelecido o expediente ao Servidores do 

Município de Cruzeiro do Iguaçu, vinculados às Secretarias Municipal de Transportes, Municipal de 

Agricultura, Municipal de Obras e ao Departamento de Urbanismo, a partir de 04/novembro/2019, 

até 31/janeiro/2020, será de um turno de 06 (seis) horas sem intervalo, das 07:00 às 13:00 horas. 

Parágrafo Único -  As demais Secretarias e Departamentos, 

permanecem com o Calendário normal. 

Art. 4º -  O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 4384/2019 de 04 de 

novembro de 2019. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos sete dias do mês de novembro do ano 

de dois mil e dezenove. 

 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 



 3 

 

 

       


