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DECRETO MUNICIPAL Nº 197/2016
08 de dezembro de 2016
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O HORÁRIO ESPECIAL DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PAÇO MUNICIPAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA,
Estado do Paraná, Dornelis José Chiodelli, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município, dentre elas a fixação do horário de
Expediente das Secretarias e Departamentos do Poder Executivo e considerando a
necessidade de disponibilização de tempo para dedicação exclusiva a serviços
internos de fechamento de contas, arquivos, organização burocrática visando a
regulamentar transição de mandato, principalmente no que concerne aos serviços de
contabilidade, tesouraria, tributação, recursos humanos, licitações, dentre outras,
primando pela manutenção dos serviços prestados à comunidade, haja vista que o
atendimento ao público em meio expediente não acarretará prejuízos considerando
que o fluxo maior é no período da manhã, bem como que os casos emergenciais
serão prontamente atendidos também no período vespertino,
D E C R E T A:
Art. 1º - O horário de atendimento ao público no Paço Municipal, de 12 de dezembro
de a 30 de dezembro de 2016, será exclusivamente das 8:00 às 12:00 horas
(expediente matutino), de segunda à sexta-feira, sem prejuízo ao horário normal de
expediente.
Art. 2º - Permanece inalterado o horário de atendimento e prestação de serviços nos
demais Setores e Secretarias Municipais.
Art. 3º - As atividades previamente agendas para o expediente vespertino
permanecem inalteradas.
Art. 4º - A restrição do horário de atendimento não implica em redução de carga
horária dos servidores públicos municipais envolvidos.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO
PARANÁ, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.
DORNELIS JOSÉ CHIODELLI
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
GERALDO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

