
DECRETO Nº 169/2018 

DATA: 24 de julho de 2018 

SÚMULA: Dispõe sobre o horário de funcionamento nos 

órgãos e entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, o 

cumprimento das jornadas de trabalho e dá outras 

providências. 

 

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais; 
 

Considerando a política de austeridade com o erário e a 

necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de alcançar responsabilidade na gestão fiscal; 

Considerando os princípios e normas que norteiam a conduta 

administrativa pautada pela responsabilidade na gestão fiscal, controle de despesas e, em 

especial, aqueles contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei 

Complementar Nacional nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, 

e na Lei Federal nº 4.320/64; 

Considerando a necessidade de continuidade das ações já em 

andamento no Município com vistas à contenção de despesas, otimização dos recursos 

existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão pública; 

Considerando a necessidade de reordenar e dar amplitude no 

atendimento à população e ao contribuinte, buscando maior eficiência na arrecadação e 

aplicação dos recursos públicos; 

Considerando o intuito de possibilitar ao cidadão maior acesso 

às atividades e serviços da Administração Pública de Sinop; 

Considerando a necessidade contínua de acompanhamento e 

redução das despesas com pessoal e encargos, que tem um peso significativo no orçamento do 

município; 

Considerando o disposto no art. 169 da Constituição Federal 

que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar;  

 

Considerando que, atendendo o mandamento constitucional o 

legislador federal editou a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo, entre outros, os 

limites de gastos com despesas com pessoal; 

 



Considerando ser imperativo que Executivo Municipal busque 

medidas de contenção de gastos com pessoal, cuja escolha das medidas a serem 

implementadas são obrigacionais pela legislação; 

Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para os 

órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal adotarem medidas efetivas de controle, 

contenção e redução das despesas com pessoal; 

Considerando o disposto na Lei nº 1281/2010 e na Lei nº 

1282/2010, de 30 de março de 2010; e 

Considerando, finalmente, a necessidade de manter a 

responsabilidade na gestão fiscal do Município, que se dá, dentre outras ações, com o 

equilíbrio entre a receita e a despesa públicas; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. O horário de funcionamento dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, em especial dos 

setores administrativos, passa a ser das 07:00 hs as 11:00 hs e das 13:00hs as 17:00hs, de 

segunda a sexta-feira, a partir do dia 20 de Agosto de 2018. 

§1º. O horário de funcionamento do Paço Municipal e da 

Secretaria Municipal de Administração acompanhará o disposto no caput, porém no período 

compreendido das 15:00hs as 17:00 horas não haverá atendimento ao público, apenas 

expediente interno. 

§2º. O horário de atendimento do PROCON Sinop será das 

07:00 hs as 13:00 hs para atendimento ao público e das 14:00hs às 16:00 hs voltado ao 

expediente interno. 

Art. 2º. As jornadas ordinárias de trabalho dos servidores dos 

órgãos da Administração Direta, do PreviSinop e da AGER Sinop, excetuados os que se 

encontram submetidos, na forma da lei, ao regime de plantão, deverão ser cumpridas 

diariamente, respeitados os horários de funcionamento de suas respectivas unidades de 

lotação. 

Parágrafo único. Compete ao PreviSinop e AGER estabelecer 

em regramento próprio seu horário de funcionamento. 

Art. 3º. Em casos excepcionais, devidamente justificados e 

comprovados pelas chefias imediata e mediata a que estiver subordinado o servidor, a jornada 

de trabalho poderá ser cumprida em horários diversos dos fixados neste Decreto, mediante 



anuência do titular do órgão da Administração Direta e Indireta, com autorização final e 

expressa do Gabinete da Prefeita. 

§1º. As regras previstas no caput deste artigo não se aplicam aos 

servidores submetidos ao regime de plantão e às demais situações em que houver prejuízo ao 

atendimento direto ao cidadão ou ao desenvolvimento das demais atividades do órgão da 

Administração Direta, da Autarquia e da Agência Reguladora. 

§2º. Os servidores sujeitos ao regime de plantão deverão 

cumprir suas jornadas de trabalho de acordo com as escalas fixadas pela autoridade 

competente no âmbito de cada órgão da Administração Direta e Indireta e respeitados os 

horários de funcionamento de cada unidade. 

Art. 4º. O horário previsto no artigo 1º deste Decreto não se 

aplica às jornadas especiais, as quais observarão às situações que exijam adequação da 

jornada de trabalho em razão da natureza e das peculiaridades das atividades desenvolvidas. 

§1º. São consideradas jornadas especiais àquelas executadas 

pela Guarda Civil Municipal, Aeroporto Municipal, Cemitério Municipal e as Unidades 

vinculadas à pasta da Saúde. 

§2º. Compete aos respectivos Secretários Municipais, a 

preservação e o funcionamento dos serviços essenciais dispostos no parágrafo anterior e 

afetos à sua área de competência. 

§3º. Quando a natureza da atividade desempenhada em 

determinado órgão ou unidade da Administração Direta e Indireta justifique parâmetros 

específicos, diversos dos fixados neste Decreto, a jornada de trabalho de parte ou da 

totalidade de seus servidores será definida em portaria conjunta da Secretaria Municipal de 

Administração e da respectiva Pasta. 

Art. 5º. Caberá aos dirigentes máximos do PreviSinop e da 

AGER Sinop editar ato correspondente dentro de suas esferas de competência. 

Art. 6º. As escolas e creches municipais manterão seu 

funcionamento das 07:00 hs as 11:00 hs e das 13:00 hs as 17:00 horas. 

Parágrafo único. As EMEB’s Maria Aparecida Amaro de Souza 

e Professor Jurandir Liberino de Mesquita funcionarão também no horário das 19:00 hs as 

22:00 horas em função das aulas do CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos. 

Art. 7º. O gerenciamento austero do horário de trabalho de cada 

unidade/servidor é de competência do seu titular, de forma a assegurar a qualidade do serviço 

prestado e o funcionamento da unidade durante o período de atendimento ao cidadão. 



§1º. O servidor será corresponsável pelo gerenciamento de seu 

horário de trabalho e poderá ser responsabilizado administrativa, civil e penalmente por 

eventuais irregularidades e descumprimentos. 

§2º. O não cumprimento integral da carga horária semanal 

acarretará desconto na remuneração mensal do servidor e, caso a prática persista, deverá ser 

instaurado o devido Processo Administrativo Disciplinar - PAD para apuração da sua 

responsabilidade. 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 9º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em 

especial o Decreto nº 001/2017, de 02 de janeiro de 2017. 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

Em,  

 

 

 

 

 

ROSANA MARTINELLI 

Prefeita Municipal  

 

 

 

 

ANNA DIAS DA COSTA 

Secretária Municipal de Administração 
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