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DEFINE HORÁRIO DE EXPEDIENTE NO EDIFÍCIO SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 96, da Lei
Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de
importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(SARSCoV-2/COVID-19);
CONSIDERANDO que o Decreto nº 1.168 de 24 de fevereiro de 2021
prorrogou o estado de calamidade pública em Santa Catarina até 30 de junho de
2021.
CONSIDERANDO que o Estado de Santa Catarina estabeleceu, de
modo extraordinário, novas medidas restritivas para enfrentamento da COVID-19.
CONSIDERANDO que o Decreto nº 1.200 de 10 de março prorrogou
o Decreto nº 1.172 de 26 de fevereiro de 2021 e estabeleceu novas medidas;
CONSIDERANDO a análise do risco de contaminações em
determinados locais, permanecendo a região atualmente no nível GRAVÍSSIMO,
sendo a propagação do vírus considerada elevada;
CONSIDERANDO as disposições da Resolução 2020 da Comissão
Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte Catarinense de 23 de outubro
de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1.218 de 19 de março de
2021, que Dispõe sobre a continuidade de medidas de enfrentamento da COVID19 e estabelece outras providências;
DE C R E T A
Art. 1º - O Horário de Expediente interno no edifício sede da
Prefeitura Municipal, no período compreendido entre 24 de março de 2021 a 1º de
abril de 2021, passará a ser realizado em dois turnos e em escala de revezamento,
das 7h00min às 13h00min horas e das 11h30min às 17h30min, de segunda a
sexta-feira.
Art. 2º O horário para atendimento externo, inclusive para o setor de
protocolo, será das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h30min, de
segunda a sexta-feira.
Art. 3º Cada turno diário de trabalho deverá ter 50% (cinquenta por
cento) de servidores para realização dos trabalhos e compete ao respectivo
Secretário de cada órgão a fiscalização e organização do trabalho de revezamento
de turno previsto neste Decreto.
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Art. 4º As Secretarias Municipais que não tiverem contingência de
servidores para trabalhos em dois turnos diários poderão realizar os trabalhos em
apenas um turno diário, desde que não prejudique o atendimento ao público.
Art. 5º - Permanecem aplicáveis, no que não conflitarem com este
Decreto, as medidas adotadas nos demais Decretos Municipais.
Art. 6º Fica reduzido em 50% (cinqüenta por cento) o vale transporte
dos servidores abrangidos pelo horário especial estabelecido neste Decreto.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo os seus efeitos a partir de 24 de março de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
Rio Negrinho, 23 de março de 2021.
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos

Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal.
Cirlene Lang - Diretora do Departamento Administrativo
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

