
 

 

DECRETO Nº 1392 de 22 de novembro de 2022. 

 

Dispõe sobre o horário de expediente dos órgãos do 
Poder Executivo e sobre o cumprimento da carga 
horária pelos servidores do Município, nos dias de 
realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol 
na Copa do Mundo de 2022. 

 

MARCIA ROSSATTO FREDI, Prefeita Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, no  

uso de suas atribuições legais, Considerando a participação da Seleção Brasileira de 

Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, a realizar-se no Catar; 

Considerando que no horário da realização dos jogos disputados pela Seleção 

Brasileira todas as atenções estarão voltadas para esse evento; 

Considerando, contudo, que o fechamento parcial das repartições públicas estaduais 

nos dias de jogos deve se efetuar sem redução das horas de trabalho semanal a que os 

servidores públicos estão sujeitos nos termos da legislação vigente, 

 

Decreta: 

Art. 1º Fica alterado o horário de expediente dos órgãos do Poder Executivo do 

Município nos dias da realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 

de 2022, o qual observará a tabela que segue: 

Dias e horários dos jogos Horário de expediente 

24/11/2022 – 16 horas Manhã: 07h45min às 12h00min 

Tarde : 13h30min às 15h45min 

28/11/2022 – 13 horas Manhã: 07h30min às 12h00min 

02/12/2022 – 16 horas Turno único: 07h30min às 13h30min 

 



 

 

Art. 2º Não se aplicam os horários de expediente estabelecidos no art. 1º aos serviços 

essenciais relacionados a urgência e emergência em saúde: 

I – Hospital Municipal Bom Pastor; 

II – UBS Morada do Sol; 

III  - UBS Centro. 

Art. 3º Em razão da alteração do horário de expediente dos órgãos do Poder 

Executivo, determinada pelo art. 1º, o cumprimento da carga horária semanal de trabalho dos 

servidores será garantido mediante compensação, a ser realizada através de prévio acordo 

escrito individual com o superior imediato. 

 § 1º Aos servidores que não aderirem, mediante acordo, ao sistema de compensação 

de que trata o caput, e aos que atendem aos serviços essenciais de que trata o art. 2º, não se 

aplica a alteração do horário de expediente de que trata o art. 1º, devendo cumprir seu horário 

normal de trabalho. 

§ 2º A Rede Municipal de Ensino fica condicionada a regramento próprio definido pela 

Secretaria Municipal de Educação, que definirá os horários de expediente e acordo de 

compensação com seus servidores. 

Art. 4º Aplica-se, no que couber, as disposições deste Decreto aos estagiários da 

Administração Municipal observada, sempre, a jornada máxima semanal de atividades em 

estágio.   

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

Fortaleza dos Valos, 22 de novembro de 2022. 

 

MARCIA ROSSATTO FREDI 

Prefeita Municipal. 

Publique-se 
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