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DECRETO Nº 247, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

DISCRIMINA AS ATIVIDADES ESSENCIAIS
NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL PARA FINS DO QUE
DETERMINA O DECRETO 219, DE 11 DE
MAIO 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 o disposto no Decreto Municipal nº 219, de 11 de maio de 2020, que

“Dispõe sobre a adoção de medidas administrativas para contenção de gastos, e dá outras

providências”, notadamente nos § 1° e § 11 do artigo 14;

Considerando que medidas administrativas de urgência tiveram que ser tomadas, sob

pena de comprometimento do equilíbrio financeiro do Poder Executivo Municipal, mas que,

contudo, o atendimento essencial à população e a administração responsável dos recursos e

projetos administrativos não podem ser afastados;

Considerando a necessidade de encaminhamento dos diversos projetos de obras no

âmbito deste Município que envolvem grande monta de recursos advindos de financiamentos e

emendas e que têm prazos de cumprimento e execução a serem necessariamente observados;

E considerando a necessidade e o compromisso da atual gestão de continuar atendendo

a população com qualidade, notadamente nos serviços que envolvem a saúde e a segurança

públicas,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas como atividades essenciais não submetidas ao regime de

redução do horário da jornada de trabalho de que trata o artigo 14 do Decreto n° 219, de 11 de

maio de 2020, sem prejuízo de outras assim definidas pelos Secretários Municipais no âmbito de

suas respectivas Pastas, as seguintes:
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a) Limpeza urbana e serviços relativos ao aterro sanitário;

b) Barreiras sanitárias;

c) Guarda Civil Municipal;

d) Iluminação Pública;

e) Estratégias da Saúde da Família - ESFs;

f) Farmácia Básica;

g) Laboratório Municipal;

h) Vigilância Ambiental / Zoonozes;

i) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural.

§ 1º. Às chefias máximas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural,

do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Governo e da Procuradoria Jurídica

municipal, que permanecerão funcionando em horário habitual de expediente por motivo de

conveniência e oportunidade administrativas, fica facultado reduzir esporadicamente a jornada

de trabalho de seus servidores, nos termos do artigo 14 do Decreto 219/2020, quando

entenderem que a medida não causará prejuízo às atividades da administração.

§ 2°. O retorno ao horário habitual de expediente para qualquer dos serviços de que trata

o caput e que eventualmente vinha cumprindo a jornada de 6 (seis) horas com base no Decreto

219/2020, terá início em 15 de junho de 2020, segunda-feira.

Art. 2° - Permanecem inalteradas todas as medidas determinadas no Decreto 219, de 11

de maio de 2020, que não contrariem ao disposto neste instrumento.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições contrárias.

Diamantina, 10 de junho de 2020.

Juscelino Brasiliano Roque

Prefeito Municipal
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