
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 002 DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Estabele  normas  de  cumprimento  a  carga
horária  dos  servidores  públicos  do  Município
de Altaneira/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA,  no uso de
suas  atribuições  legais  estabelecidas  na  Lei  Orgânica  do
Município,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 76, inciso VI e IX da
Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO  que  o  Serviço  Público  deve  ser
desempenhado com eficiência, qualidade e probidade;
CONSIDERANDO  que  a  carga  horária  dos  servidores  é
estipulada em lei e seu cumprimento é dever funcional;
CONSIDERANDO  ainda que o Artigo 116,  III  do Estatuto
dos  Servidores  Municipais  de  Altaneira  determina  que  os
Servidores observem as normas legais e regulamentares;
CONSIDERANDO  por  fim  que  o  descumprimento  as
determinações legais bem como a pratica de irregularidade no
desempenho do serviço público poderá acarretar a instauração
do  competente  Processo  Administrativo  Disciplinar  –  PAD
(Art. 143 e seguintes do Estatuto).

DECRETA:

Art.  1º.  Ficam  os  Secretários  Municipais  autorizados  a
disciplinar  e  executar  a  lotação  dos  servidores  efetivos
vinculados as suas respectivas Secretarias.

Art.  2º.  Os  Secretários  Municipais  devem observar  a  carga
horária do cargo que o servidor ocupa e fixar sua jornada de
trabalho de acordo com o Artigo 18 do Estatuto dos Servidores,
nos horários fixados nos termos de posse e ato de nomeação,
sendo eles;
I – Servidor com 20h semanais;
II – Servidor com 30h semanais;
III – Servidor com 40h semanais.
Art. 3º.  O Servidor Público que não cumprir com sua carga
horária e com os termos da lotação definida pelo Secretário (a),
ficará sujeito a Processo Administrativo Disciplinar – PAD.
Parágrafo único. Identificando o descumprimento por parte do
Servidor,  o  Secretário  Municipal  deverá  comunicar  o  fato,
mediante ofício, a Procuradoria Geral do Município.

Art.  4º.  Ficam  revogadas  as  disposições  em  contrário  ao
presente decreto, que passa a vigorar a partir de sua publicação
que será imediata.

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 21 de janeiro de
2021.

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal 
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