ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
CNPJ: 01.740.430/0001-02
____________________________________________________________________________

DECRETO Nº 507/2017-EF DE 31 DE OUTUBRO DE 2017.
“Estabelece horário especial de funcionamento das repartições públicas
Municipais e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Cabeceiras, Estado de Goiás, no
exercício da direção superior da Administração Municipal e no uso da competência
e atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município em seu art. 89, I, “n”,
CONSIDERANDO, a necessidade de observância das regras
contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO, que a referida Lei Federal impõe ao ente
público rigoroso controle entre a receita e despesa;
CONSIDERANDO, a brusca redução nos repasses do FPM e
ICMS, os quais estão dentre as principais fontes de receita do Município;
CONSIDERANDO, que esses fatores levaram a necessidade da
tomada de medidas no sentido de reduzir os gastos públicos;
CONSIDERANDO, o compromisso de se manter em dia o
pagamento dos fornecedores e dos salários dos servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO, que a redução no horário de funcionamento
de órgãos públicos se reveste em uma medida que viabilizará sensível redução nos
gastos correntes e não haverá prejuízos dos serviços públicos prestados à
população, diante da manutenção de todos os serviços considerados essenciais;
DECRETA:
Art. 1º - Durante o período compreendido entre 1º (primeiro) de
Novembro a 31 de Dezembro de 2017, o horário de expediente nos órgãos públicos
municipais será das 08h00min às 13h00min.
§ 1º - Não se incluem no horário constante do "caput" deste
artigo os serviços considerados essenciais, que terão sua prestação nos horários
normais, mesmo durante o período de vigência do horário especial estabelecido por
este Decreto Municipal.
§2º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior consideramse serviços essenciais àqueles relacionados à saúde, educação, limpeza pública e
programas governamentais com horário de funcionamento determinado em
regramento próprio.
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Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Governo e
Administração, autorizada a tomar as providências necessárias para dar
conhecimento do presente Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, para que surta todos os seus
jurídicos e legais efeitos.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cabeceiras, aos 31 (trinta e
um) dias do mês de Outubro de 2017.

EVERTON FRANCISCO DE MATOS
Prefeito Municipal

CERTIFICO, que foi publicado
no PLACARD da Prefeitura
Municipal em ___/___/2017.
__________________________
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