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DECRETO Nº. 4040/2022 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 

“Dispõe sobre a jornada de trabalho nas repartições públicas do Município de 

Iracemápolis durante a realização da 22ª Edição da Copa do Mundo FIFA/2022 

conforme especifica e dá outras providências. ” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município,  

 

CONSIDERANDO a realização da 22ª Edição da Copa do Mundo FIFA, no  período de 

21 de novembro e 18 de dezembro de 2022; 

CONSIDERANDO que alguns jogos da Seleção Brasileira estão programados para 

horários coincidentes com as atividades da administração pública municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios que permitam, sem prejuízo 

dos serviços públicos essenciais, a efetiva audiência dos servidores públicos municipais, 

nas datas e horários dos jogos da Seleção Brasileira; 

D ECRETA: 

Art. 1º - Ficam estabelecidos os horários de expediente das Repartições Públicas 

Municipais nos dias de jogos da 22ª Edição da Copa do Mundo FIFA/2022, dos quais a 

Seleção Brasileira de Futebol possa participar, conforme segue: 

I – Término da jornada de trabalho às 15h00min, nos dias 24 de novembro (quinta-feira) 

e 02 de dezembro (sexta-feira).  

II – Término da jornada de trabalho às 12h00min, no dia 28 de novembro (segunda-feira).  

Art. 2º - Em caso de classificação da Seleção Brasileira de Futebol para os outros jogos 

do Mundial, o término da jornada de trabalho ocorrerá com 1 (uma) hora de antecedência 

em relação ao horário oficial de início da partida.  

Art. 3º - Os órgãos que prestam serviços inadiáveis e essenciais à população funcionarão 

normalmente nos horários de suspensão de expediente, considerando a supremacia do 

interesse público. 

Art. 4º Os servidores municipais, de qualquer área, nos horários de suspensão de 

expediente, poderão ser convocados a qualquer momento pelo responsável, por ato 

próprio, sempre que houver necessidade. 

Parágrafo único – O responsável que por ato próprio convocar servidor ante uma 

necessidade, nos horários de suspensão de expediente, deverá também retornar a jornada 

de trabalho e justificar a necessidade.  

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

Prefeita Municipal 

 


