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DECRETO N. 068/2020                                                  
 

Rochedo, MS, 21 de agosto de 2020. 
 
 

“Dispõe sobre o horário de expediente do Gabinete da 
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de 
Rochedo-MS e dá outras providências”. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no inciso VI, do art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal n. 790/2018. 
 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo 
Coronavírus; 
 
Considerando que em estudos de modelagem matemática estima-se que a redução nos contatos entre as pessoas teria 
impacto significativo no número total de casos, uma vez que reduziram o número de casos suspeitos novos do COVID-19; 
 
Considerando que é competência do Chefe do Executivo Municipal regulamentar o horário de funcionamento das 
repartições públicas municipais, objetivando a garantia de prestação do serviço público e economicidade de recursos, 
havendo a necessidade de redução das despesas com vista a manter o equilíbrio fiscal do Município; 
 
Considerando ser imperativo estabelecer medidas visando à redução do custo administrativo, assegurando, todavia, o 
funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município; 
 
Considerando que as finanças do Município dependem principalmente do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), 
cujos repasses vêm diminuindo gradativamente, trazendo sérias dificuldades administrativas, visto que não vem garantindo 
a manutenção e nem acompanhando o crescimento das despesas da administração municipal; 
 
Considerando que diversos municípios da região adotam a jornada reduzida de trabalho; 
 
Considerando a necessidade de se tomar medidas para redução de despesas, visando o equilíbrio das contas públicas 
frente a esse quadro de frequentes quedas nos repasses constitucionais; e 
 
Considerando que a redução de horário acarretará efetiva economia nas despesas de energia elétrica, telefone e outros. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica estabelecido enquanto perdurar o período de emergência da saúde pública ocasionada pela COVID-19 que o 
Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Rochedo-MS, funcionará no período das 07h às 13h. 
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Parágrafo Único. Não entram no presente Decreto os demais departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
tais como: CRAS Marina de Fátima Dias e outros. 
 
Art. 2º Após o encerramento das atividades laborativas, deverão os servidores providenciar o desligamento de todos os 
equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados no setor, sob pena de responsabilidade funcional. 
 
Parágrafo Único. Durante o horário de expediente, os servidores deverão atentar para o uso racional de energia elétrica, 
telefone e materiais de consumo em geral. 
 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
 

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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