
Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Diamantina

Gabinete do Prefeito

Rua da Glória, 394 - Centro – Diamantina-MG CEP 39.100-000 – Minas Gerais.
Telefone: (38) 3531-9220 – e-mail: governo@diamantina.mg.gov.br

DECRETO Nº 443, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

REDUZ HORÁRIO DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NA
SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ O DIA 31 DE
DEZEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Diamantina, no uso de suas atribuições legais,

especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do

Município;

Considerando que o horário de expediente administrativo das unidades da

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, na Sede do Município,

ressalvadas aquelas que executem serviços essenciais ou que necessitem de horário

especial, se encontra reduzido desde o mês de março de 2020 em razão das medidas de

enfrentamento à Pandemia da COVID-19 e, posteriormente, pela necessidade de

contenção de despesas;

Considerando que o Decreto 442, de 11 de dezembro de 2020, prorrogou os

regramentos administrativos estabelecidos pelo Decreto Municipal n° 219, de 11 de

maio de 2020, cuja vigência se estenderá até 31 de março de 2021, ante a necessidade

de se manter as medidas para contenção de gastos no âmbito deste Executivo Municipal;

Considerando, outrossim, que as disposições contidas no artigo 14 do Decreto

219/2020, que estabeleciam especificamente a redução do horário do expediente

administrativo, foram revogadas por força do mesmo Decreto 442/2020, notadamente

ante o prejuízo que poderá ser acarretado no exercício das atividades quotidianas da

administração em caso de nova prorrogação;
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E considerando, contudo, a necessidade de se manter temporariamente a

redução do horário de expediente administrativo das unidades da Administração Direta

e Indireta do Poder Executivo Municipal, na Sede do Município, ressalvadas aquelas

que executem serviços essenciais ou que necessitem de horário especial, por

conveniência e oportunidade administrativas, notadamente ante a proximidade do final

do ano de 2020 e da necessidade de reorganização interna dos serviços desta

administração, mormente pela diretoria de Recursos Humanos,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a redução do horário de expediente administrativo

das unidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, na

Sede do Município, ressalvadas aquelas que executem serviços essenciais ou que

necessitem de horário especial, que deverá permanecer limitado ao horário de 07h às

13h, de segunda a sexta-feira, até o dia 31 de dezembro de 2020.

§ 1º. A previsão contida no caput deste artigo não modifica a jornada de

trabalho exercida pelos servidores que efetuam serviços em horários especiais, como

os responsáveis pela segurança dos prédios públicos, fiscais sanitários, plantonistas em

geral e demais servidores que cumprem jornada de trabalho diferenciada.

§ 2°. Além das disposições contidas no § 1° deste artigo, a Secretaria

Municipal de Governo e o Gabinete do Prefeito funcionarão em horário habitual de

expediente por motivo de conveniência e oportunidade administrativas, assim como a

Procuradoria Jurídica do Município que poderá funcionar em horário compatível com

o horário forense da Comarca de Diamantina.
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§ 3º. As unidades administrativas deverão manter, durante todo o seu

período de funcionamento, servidores para a garantia da prestação dos serviços que lhe

são afetos.

§ 4º. As unidades que prestam atendimento direto ao cidadão deverão

manter ininterruptamente servidores, garantindo a prestação dos serviços, observada a

escala de horário estabelecida pela chefia imediata.

§ 5°. Os servidores que possuem carga horária superior ao horário

estabelecido no caput deste artigo deverão ficar à disposição do chefe imediato durante

o período que exceder o horário especial até o limite de sua carga horária habitual.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantina, 11 de dezembro de 2020.

Juscelino Brasiliano Roque

Prefeito Municipal


