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EsrADo oo cEARÁ
PREFEITURA MuN|c|PAL DE |GuAru

GABINETE Do PRE|=E|ro
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DECRETO N°: 59/2018, DE O7 DE AGOSTO DE 2018.

D|sPõE soBRE HoRÁRio DE i=uNc|oNAMENro
Dos ÓRGÃos Do PoDER ExEcur|vo No Ãivisiro
DA ADM|NisrRAçÃo PÚBLICA MUNICIPAL DE
|GuAru como MEDIDA PARA MANUTENÇÃO Do
Eou|LísR|o EcoNoM|co-i=|NANcE|Ro DAS
DEsPEsAs DE cusrE|o no PoDER E×Ecur|vo, E
DÁ ourRAs PRov|DENc|As.

CONSIDERANDO o necessidode de monler o conlrole sislemolico e
permonenle dos gosios públicos, com o finolidode de monler ojusiodos
os despesos os receiios municipois, em obediëncio os disposições do Lei
Complemenlor Federol N°: IOI ,4 de moio de 2000 (Lei de
Responsobilidode Fiscol);

CONSIDERANDOQ necessidode de implemenlor medidos poro
concrellzoçõo de meconismos poro monulençõo e controle dos
despesos públicos, visondo osseguror o eficiêncio no oplicoçõo dos
recursos disponíveis e o quolidode no reolizoçõo dos goslos públicos,
objelivondo o reequilíbrio econômico-finonceiro no gesloo municipol;

CONSIDERANDO ser imperoiivo d odoçõo de procedimenios poro
reconduzir e monler os despesos de pessool do Poder Execuiivo dos
limiies de goslos delerminodos pelo Lei de Responsobilidode Fiscol, poro
goronlir o reguloridode do pogomenlo do remuneroçõo dos servidores
públicos e dos fornecedores de bens e presrodores de serviços
conirolodos pelos Órgöos e enlidodes municipois;

CONSIDERANDO que lodos os ogenles públicos, os órgãos e os
enlidodes municipois devem iniegrdr o esforço conjunio poro reduçoo
de goslos públicos, com o finolidode de crior condições poro
reolizoçõo de inveslimenlos indispensáveis oo desenvolvimenio
econômico e sociol do Município;

CONSIDERANDO o efelividode do Decrelo n. 50/2017, onde ficou
demonslrodo umo redução significolivo nos gosios públicos, no que se
refere o moleriol de consumo e energio elélrico.
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CONSIDERANDO que o Decrelo N° 50/2017, em nodo prejudicou os
serviços oferiodos pelo Adminisiroçõo Municipol, olendendo os
demondos requeridos pelo populoçöo, nõo hovendo quolquer
reclomoçõio junio o Ouvidorio Gerol do Municipio.

CONSIDERANDO o necessidode de disciplinor o funcionomenlo dos
órgõos do poder execulivo no ombilo do Adminislroçõo Público
Municipoli

DECRETA:

Art. 1° - O expediente dos Órgõos do Poder Execulivo no ombilo do
Adminislroçõo Público Municipol de lguoiu sero de 07h30min os
13h30min.

Art 2° - No expedienle disposlo nesle Decreto serõo normolmenle
ossegurodos o oboslecimenio de oguo, o olendimenlo médico-
hospiiolor, os serviços de guordo municipol, de Irâinsilo, do limpezo
público e oulros congêneres de coroler inodiovel, que serõo
regulomenlodos medionie Porlorio edilodo por codo Secreiorio
Municipol.

Ari. 3° -Esle Decrelo enlro em vigor no dolo de suo publicoçõo
revogondo disposições em conlrorio.

lguolu - Ceoró, em O7 de ogoslo de 2018.

EDNAL LAVOR COURAS
PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU


