
 

 
DECRETO N° 856/2016, DE 31 DE MAIO DE 2016. 
 
“INSTITUI TURNO ÚNICO AOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE E SUSPENDE TEMPORARIAMENTE A 
CONCESSÃO E PAGAMENTO DE HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  
 

DARCI JOÃO FRIZON, Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 73 em 
seus incisos VI e XXXIX, da Lei Orgânica Municipal de 11 dezembro de 1997, 

 
CONSIDERANDO que a jornada única de trabalho na Secretaria 

Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Agricultura reduz despesas sem 
prejuízo administrativo à população, uma vez que permanecem mantidas a 
prestação e atendimentos dos serviços essenciais. 

 
CONSIDERANDO que a arrecadação através das receitas de impostos 

e transferências constitucionais ao município não estão sendo proporcionais ao 
aumento das despesas devido à inflação registrada; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos serviços 

essenciais e equilíbrio financeiro no âmbito municipal; 
 

DECRETO 
 

CAPITULO I 
DAS HORAS EXTRAS 

 
Art. 1º. Ficam provisoriamente suspensas às atividades extraordinárias, 

e, ficam suspensos os pagamentos a elas relacionados dos servidores públicos 
da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 
Paragrafo Único: Não se enquadram na vedação disposta no caput 

deste artigo, as atividades públicas dos demais servidores públicos municipais, 
bem como os serviços públicos essenciais, emergenciais e/ou de relevante e 
irrefutável interesse público, especialmente àqueles que possam causar 
prejuízos à sociedade em geral. 

 
 

CAPITULO II 
DO TURNO ÚNICO 



 
           Art.2º. Fica instituído a partir de 01 de junho de 2016 turno único 

de expediente aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente. 

 
§1º. Os Servidores aludidos no presente artigo observarão o 

cumprimento da jornada de trabalho, das 07h00min horas às 13h00min. 
 
Art.3º Ficam revogadas as disposições em contrário em especial o 

decreto 842/2016. 
 
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

DARCI JOÃO FRIZON 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
Publique-se e registre-se 
 na forma da lei. 
 


