
DECRETO N° 3953, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Estabelece o expedience de trabalho nos Departamentos da Prefeitura do 

Estancia Turistica de Paraibuna nos dias de jogos do Selegao Brasileira de Futebol 

no Copa do Mundo FIFA 2022. 

VICTOR DE CASSIO MIRANDA, Prefeito do Estancia Turistica de Paraibuna, Estado 

de Sao Paulo, usondo dos atribuigoes que the sao conferidas por Lei, 

CONSIDERANDO a participacao do Selecao Brasileira de Futebol no Copa do 

Mundo FIFA 2022, a realizar-se no Qatar; 

CONSIDERANDO que no horario do realizagao dos jogos disputados pela Selecao 

Brasileira todas as atencoes estarao voltadas para esse evento; e 

CONSIDERANDO, contudo, que o fechamento parcial dos departamentos nos digs 

de jogos deve se efetuar sem reducao dos horas de trabalho semanal a que os 

servidores publicos estao sujeitos nos termos do legislacao vigente, 

DECRETA: 

Art. 1°- Fica revogado o Decreto Municipal n° 3946, de 31 de outubro de 2022, que 

estabelece o expedience de trabalho nos Departamentos do Prefeitura do Estancia Turistica de 

Paraibuna nos digs de jogos do Selegao Brasileira de Futebol no Copa do Mundo FIFA 2022. 

Art. 2° - Fica estabelecido, em carater excepcionat, que nos digs de jogos do 

Selecao Brasileira de Futebol no Copa do Mundo FIFA 2022, o expediente de trabalho nos 

Departamentos do Prefeitura do Estancia Turistica de Paraibuna dar-se-a do seguinte forma: 

- Dos 8h as 14h ininterruptamente, quando o jogo iniciar as l 6h; 

II - Dos 7h 
as 

12h ininterruptamente, quando o jogo iniciar 
as 

13h; 

II - Dos 7h 
as 

1 1 h ininterruptamente, quando o jogo iniciar 
as 

12h. 

Art. 3° - Em decorrencia do disposto no artigo 2° deste decreto, os servidores 

deverao compensar as horas nao trabalhadas, observada a jornada de trabalho a que estiverem 

sujeitos, no ano subsequente em 2023. 

Parc grafo unico - Cabera ao superior hierarquico determinar, em relacao a coda 

servidor, a compensacao a ser feita de acordo com o interesse e a peculiaridade do servico. 
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Art. 4° - Cabera a coda Diretor de Departamento, nas respectivas areas de 

competencia, assegurar que os servidores publicos observem os turnos de funcionamento de coda 

departamento, bem coma a integral preservacao e funcionamento dos servicos considerados 

essenciais. 

Paragrafo unico - Nao havera alteracao do expedience de trabalho nos 

departamentos em que sao executados servigos de saude, funerarios e de coleta de lixo, bem 

coma naqueles em que, par sua natureza, houver necessidade de funcionamento ininterrupto. 

Art. 5° - Em caso de classificapao do selegao Brasileira para as proximas fases, 

segue-se a mesma escala do expedience de trabalho do art. 2°. 

Art. 6° - Este Decreto entrara em vigor no data de sua publicagao. 

Paraibuna, 09 de novembro de 2022. 

VICTOR DE CASSIO MIRANDA 

Prefeito Municipal 

Registrad,o e publicado no Secretaria do Prefeitura Municipal, no data supra. 

Juliana arecida Rezende Monteiro 
Agente de Apoio Administrativo 

ua Hurnaita, 20, Centro, Paraibuna! SP - CEP 12260-000 - Tel.: 1 12) 3974-2080 - prefeito @paraibuna.sp.gov. r 


