
02/12/2022 08:39 Prefeitura Municipal de Altaneira

https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/materia/02D61473/03AEkXODCh9_WAEmagrSg74Rwi2v0wKxGJvHxiNE911saLgHYLxYai0zr3hVCoz… 1/1

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº037/2022

 
DISPÕE ACERCA DO EXPEDIENTE DE
FUNCIONAMENTO DA GUARDA
MUNICIPAL DE ALTANEIRA-CE, NA FORMA
QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA-CE, NO
USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o expediente
administrativo da Guarda Cível Municipal;
 
DECRETAR.
 
Art. 1º. Fica estabelecido que a Guarda Municipal cumprirão
sua carga horária de trabalho conforme escala de serviço
elaborada pelo respectivo superior hierárquico, de acordo com
os seguintes regimes:
 
I - Escala de plantão exercida no período noturno com início às
22:00 horas e término às 05:00 horas do dia seguinte,
independente de feriados ou final de semana.
II – A Guarda Municipal, independente do horário estipulado,
cumprirá agenda previamente fixada pelo município com o fim
de servir em eventos de qualquer natureza e demais
solicitações oriundas do superior hierárquico.
§ 1º. A escala de plantões prevista no inciso I, do caput, será
cumprida, em regra, por turmas distintas, em forma de
revezamento.
 
§ 2º. O chefe da Guarda Municipal tem o dever de zelar pelo
perfeito funcionamento da Guarda Municipal, especialmente
no que tange a distribuição do pessoal responsável pelo
cumprimento do expediente.
 
Art. 2º. Todo e qualquer fato que venha a servir de
impedimento de servir no dia do expediente pelo servidor, este
ficará obrigado a justificar com antecedência mínima, dois dias
antes, sobre o impedimento, com a devida justificativa, que
será apreciada pelo Secretário de Infraestrutura.
 
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, as disposições
previstas no Decreto nº 008/2022 para fins de registro de ponto
do trabalho.
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
determinando-se sua publicação.
 
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará,
aos 29 de novembro de 2022.
 
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal
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