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DECRETO Nº 073/2019-GAB/PMM                 
   

“Decreta o horário de funcionamento da 

Prefeitura Municipal de Medicilândia, Estado do 

Pará e dá outras providências”. 

 

O Prefeito Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, no uso de suas atribuições, que lhes são 

conferidas pela Lei Orgânica deste Município, Art 67, inciso IV, de 1990. 

 

CONSIDERANDO que após avaliar detalhadamente a situação financeira do Município, juntamente 

com sua equipe de assessores, o Prefeito Municipal estabelece o horário de funcionamento nas 

Repartições Públicas Municipais; 

 

 CONSIDERANDO que tal medida tem o objetivo manter as contas Públicas em dia, diante da 

instabilidade econômica que incide sobre a receita financeira do Município que sofre diretamente o 

impacto com a queda constante dos repasses dos recursos para o Município; 

 

CONSIDERANDO por fim que é de fundamental importância para a adequação à nova realidade 

financeira e orçamentária, o Decreto estabelece um novo horário de funcionamento das Repartições 

Públicas com a finalidade de proporcionar uma redução significativa dos gastos operacionais sem 

prejudicar a produtividade e os serviços prestados pela Prefeitura Municipal. 

  

DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica estabelecido que a partir de 06 de novembro do corrente ano, o expediente da 

Prefeitura Municipal de Medicilândia, estado do Pará, será feito em horário corrido, das 8h às 14h. 

 

Parágrafo único- O “caput” deste Artigo não se aplica às atividades de emergência do Setor 

Público, tais como saúde, limpeza pública e outras assim consideradas, que terão seus horários 

estabelecidos pelos seus respectivos Secretários/Chefe. 

 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 3º-  Revogam-se as demais disposições em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Medicilândia - Estado do Pará, aos seis (06) dias do mês de 

Novembro de Dois Mil e dezenove (2019). 

 

CELSO TRZECIAK 

  Prefeito Municipal de Medicilândia  

 

 

 
PUBLICADO no mural de avisos da Prefeitura Municipal de Medicilândia aos 06 de novembro de 2019. 

LUCIANO ROLIM DOS SANTOS 
Secretário de Administração 

Decreto nº 051/2019- GAB/PMM 

 


