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“Deus Seja Louvado” 

DECRETO Nº 22 DE 06 DE JUNHO DE 2019  
 
 
 

“ALTERA PARCIALMENTE O DECRETO 43/2014”.  
 
 
 
 
JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal de Pariquera-Açu, 

no uso de suas atribuições legais, notadamente as disposições do artigo 63 e seguintes da Lei 
Orgânica do Município e 

Considerando a vigência do Decreto 43 de 14 de agosto de 2014, 
que se mantem pelos seus próprios fundamentos; 

Considerando que, conforme normas citadas há autorização 
expressa para alteração e reajuste do valor vigente através de Decreto do Executivo e 

Considerando que, todavia, em que pese as disposições do artigo 
1º e 3º daquela norma, há necessidade de melhor detalhamento sobre atividades 
administrativas especificas; 

Considerando, ações trabalhistas, confessando a falta de registro 
biométrico da jornada de trabalho, gerando, pagamentos de horas extras sem conhecimento do 
Chefe do Poder Executivo, necessário se faz a inclusão de artigo 7º e parágrafo único, no 
Decreto 43/2014.  

 
 
DECRETA:  
 
 
Artigo 1º - O horário de almoço dos servidores é de 1 (uma) hora e 

30 (trinta) minutos e será exercido entre as 11 (onze) e 14 (catorze) horas. Eventual situação 
excepcional, aquelas que compreendem as atividades, tais como: merendeiras, inspetores de 
alunos, serventes, coletores de lixo, agentes de saúde e servidores do CRAS, deverão ser 
autorizadas, por escrito, pelo chefe imediato.  

 
Artigo 3º - Fica proibida a realização de horas extras de sorte que a 

sua ocorrência dar-se-á apenas em caráter excepcional, mediante prévia autorização, por 
escrito, da chefia imediata. Serviços essenciais e contínuos como os realizados no: 
abrigo de menores, central de alimentos, coleta de lixo, garagem municipal e motoristas 
da educação e saúde, deverão ter atenção redobrada da chefia imediata em manter o 
absoluto controle sobre as horas extraordinárias realizada pelos servidores, zelando para 
que não haja excesso ou que sejam imotivadas.  

 
Artigo 7º - Inerente ao individual conhecimento da jornada de 

trabalho, itera-se que é proibido o seu descumprimento voluntário, devendo ser toda a jornada 
registrada no ponto eletrônico. 
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Parágrafo único - O funcionário que for identificado trabalhando 
sem o ponto eletrônico registrado, portanto, fraudando sua real jornada de trabalho, terá sua 
conduta apurada mediante processo administrativo disciplinar, à medida que tais condutas 
descontrolam o real gasto com pessoal, causando grave desiquilíbrio financeiro, no eventual 
pagamento em processos trabalhistas.  

 
ARTIGO 8º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 
Pariquera-Açu, 06 de junho de 2.019. 
 
 
 

 
JOSÉ CARLOS SILVA PINTO 
        Prefeito Municipal 

 
 
 
REGISTRO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA. 
 
 
 

João Batista de Andrade 
Diretor do Depto. de Administração 


