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Decretos

DECRETO Nº 331/2022 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.
“Dispõe sobre o horário de funcionamento das
repartições públicas municipais de Vereda/BA e dá
outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VEREDA, Estado da Bahia, Senhor Manrick Gregório
Prates Teixeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal; e
CONSIDERANDO a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo
riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim
de alcançar responsabilidade na gestão fiscal conforme dispõe a Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica Municipal e LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
CONSIDERANDO a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas
públicas, dando cumprimento a todos os limites fixados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal nº 101/2000;
CONSIDERANDO que há a necessidade de redução de despesas, de limitação de
empenho e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução
orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente;
CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar o funcionamento dos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO que não haverá alteração nos serviços prestados à população e
que os serviços essenciais serão mantidos e que com a alteração do horário de
funcionamento haverá contenção de despesas, como água, luz e combustível;
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município, estabelece que os atos
municipais far-se-ão em órgão da imprensa local e que nenhum ato produzirá efeito
antes de sua publicação.
DECRETA
Art. 1º - Fica estabelecido que o expediente administrativo das repartições públicas
municipais, será alterado a partir de 12 de setembro de 2022, para o horário
compreendido de forma ininterrupta das 07h00min às 13h00min.
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Art. 2º - O disposto no artigo anterior, não se aplica aos setores que prestam serviços
essenciais à população e os que funcionam em regime de escala horária.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o
Decreto nº 009 de 02 de janeiro de 2021, bem como as demais disposições em
contrário.
Dê-se-ciência, Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Vereda, Estado da Bahia em 09 de setembro de 2022.

Manrick Gregório Prates Teixeira
Prefeito Municipal
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