
EsTADO DO C EARÁ 
Poder Executivo Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N ° 560/2022, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 

1 

Divulga o horário de funcionamento dos 
órgãos Públicos do Município de 
Jaguaribara, durante a primeira fase da 
Copa do Mundo de Futebol/ FIFA 2022, e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL D E JAGUARIBARA, no uso de suas ah·ibuições 
legais que lhe confere os incisos VI, IX e VVII do Art. 84, da Lei Orgânica Municipal, publicada no 
D.O.M. em 29/ 01/ 2021, Edição n° 592, e 

Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo FIF A 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; 

Consideran do, contudo, que o fechamento parcial das repartições 
públicas municipais 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; 

Considerando a manutenção dos serviços considerados essências para a 
população como educação, saúde e outros. 

DECRETA: 

Artigo 1° - O expediente das repartições públicas municipais nos d ias de 
jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIF A 2022 fica disciplinado na seguinte 
conformidade: 

I - nos dias 24 de novembr o e 2 de dezembro, em que os jogos se iniciar ão 
às 16:00h, o expediente será das 8h às 13:30h; 

II - no dia 28 de novembro, em que o jogo se iniciará às 13:00h, o 
exped iente será das 8h às 12:00h; 

Parágrafo único - Na hipótese de a Seleção Brasileira de Futebol se 
classificar para as fases seguintes da Copa do Mundo FIFA 2022, havendo jogos em dias 
úteis não referidos neste artigo, será publicado novas regras relativas ao funcionamento do 
expediente nos respectivos dias dos jogos. 

Artigo 2° - As repartições públicas que prestam serv iços essenciais e de 
interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto como saúde, educação e 
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outros, terão expediente normatizados no âmbito de cada Secretaria, nos dias 
m encionados no artigo 1° deste decreto. 

Artigo 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 

Paço da Prefeitura M de Jaguaribara, em 17 de novembro de 2022. 

os Santos Júnior 
unicipal 
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