
DECRETO Nº 113, DE 10 DE AGOSTO DE 2017.

Dispõe sobre o horário de
expediente no âmbito da
administração pública do
Poder Executivo do
município de Torres.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere o inciso VI, do art. 93 da Lei Orgânica do Município,

Considerando os diversos serviços públicos prestados pela administração municipal;

Considerando que o horário de atendimento ao público deve estar em conformidade com o
serviço prestado, DECRETA:

 O horário de expediente no âmbito da administração pública do Poder Executivo do
município de Torres, é o seguinte:

I - Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Procuradoria-Geral do Município,
Secretaria de Administração e Atendimento ao Cidadão, Secretaria de Desenvolvimento
Rural e da Pesca, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento e Participação
Cidadã, Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio, Secretaria do Meio Ambiente e
Urbanismo, Secretaria da Cultura e do Esporte e Secretaria de Turismo e Secretaria de
Assistência Social e Direitos Humanos:

a) nas segundas e quartas-feiras das 8horas às 11h30min e das 13horas às 19horas;
b) nas terças e quintas-feiras das 13horas às 19horas;
c) nas sextas-feiras das 8horas às 11h30min e das 13horas às 18h30mim;

II - Centro de Referência da Mulher vinculado ao Gabinete do Prefeito, de segunda a sexta-
feira, das 8horas às 11h30min e das 13horas às 17h30min;

III - Secretaria de Obras e Serviços Públicos, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às
11h30min e das 13h30min às 17h30min;

IV - Secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, das 08horas às 12horas e das
13h30min às 17h30min;

V - Secretaria de Saúde:

a) Assessoria Administrativa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às
18h;
b) Atendimento no Posto Américo Muniz dos Reis (Central), de segunda a sexta-feira, das
7horas às 18horas;
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c) Farmácia Básica, de segunda a sexta-feira, das 8horas às 18horas;
d) Pronto Atendimento e SAMU, diariamente, 24horas;
e) Farmácia Popular, de segunda a sexta-feira, das 8horas às 18horas;
f) Estratégia Saúde da Família (ESF), de segunda a quinta-feira, das 8horas às 12horas e
das 13h30min às 17h30min; na sexta-feira das 8horas às 12horas e das 13h30min às
15horas, sendo das 15horas às 17h30min, expediente interno;
g) Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), de segunda a sexta-feira, das 8horas às
21horas; na quarta-feira das 13horas às 21horas, sendo das 8horas às 13horas, expediente
interno;
h) Fisioterapia, de segunda a sexta-feira, das 8horas às 12horas e das 13h30min às
17h30min;
i) Vigilância Ambiental em Saúde, de segunda a sexta-feira, 8horas às 11h30min e das
13horas às 17h30min;
j) Vigilância Sanitária, de segunda a sexta-feira, das 8horas às 11h30min e das 13horas às
17h30min;
k) Programa Primeira Infância Melhor (PIM), de segunda a sexta-feira, das 8horas às
12horas e das 13h30min às 17h30min;
l) Administração de Medicamentos do Estado (AME), de segunda a sexta-feira, das 8horas
às 12horas e das 13horas às 17horas.

Parágrafo único. Os servidores que desempenham suas funções nos órgãos da
Administração Municipal previstos no inciso I do art. 1º do presente Decreto cumprirão a
carga horária da seguinte forma:

I - servidores com carga horária de 40 horas semanais conforme estabelecido nas alíneas
"a", "b" e "c" do inciso I do art. 1º do presente Decreto;

II - servidores com carga horária de 35 horas semanais:

a) nas segundas e quartas-feiras das 8horas às 11h30min e das 13horas às 18horas;
b) nas terças e quintas-feiras das 13horas às 18horas;
c) nas sextas-feiras das 8horas às 11h30min e das 13horas às 17h30mim;

III - servidores com carga horária inferior a 35 horas semanais, dentro do horário de
expediente previsto no inciso I do art. 1º do presente Decreto, acordado com o Secretário
da pasta em que o servidor estiver lotado.

 Fica estabelecido horário de expediente interno de segunda a sexta-feira a partir
das 17h30min, nos órgãos da Administração Municipal previstos no inciso I do art. 1º do
presente Decreto.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços essenciais, dentre eles as
escolas de educação infantil e ensino fundamental, casa de passagem, conselho tutelar e
para o expediente da Secretaria de Saúde previsto nas alíneas "a" a "l" do art. 1º deste
Decreto.

Art. 2º
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§ 2º No horário de expediente interno as telefonistas não irão transferir ligações telefônicas
aos setores e devem informar à população que este período está reservado somente para
expediente interno.

§ 3º O serviço de vigilância não sofrerá nenhuma alteração.

 Para atendimento de serviços específicos como guarda de patrimônio, pronto
atendimento e SAMU, é estabelecido cumprimento de carga horária em regime de plantão,
situação em que deve sempre ser observado o cumprimento integral da carga horária
prevista na respectiva Lei de criação dos cargos.

Parágrafo único. A critério da administração o desenvolvimento de outras atividades poderá
ser realizado em regime de plantão.

 As exceções de liberação de entrada, que porventura se fizerem necessárias, em
horário de expediente interno ou fora do horário estabelecido por este Decreto, serão
comunicadas, com a devida antecedência, pelo Secretário Municipal à Diretoria de Gestão
Integrada de Segurança Pública.

 A carga horária semanal dos servidores, estabelecida na respectiva Lei de criação
dos cargos, deverá ser cumprida na sua totalidade, independente do horário de expediente
estabelecido por este Decreto.

Parágrafo único. O cumprimento da carga horária excedente ao estabelecido neste Decreto
deverá ser acordado com o Secretário da pasta em que o servidor estiver lotado, e
devidamente comprovado com o registro no controle do ponto.

 Este Decreto entra em vigor no dia 21 de agosto de 2017.

 Fica revogado o Decreto nº  272, de 11 de setembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 10 de agosto de 2017.

Carlos Alberto Matos de Souza 
Prefeito Municipal.

Pamela da Rosa de Souza
Procuradora-Geral do Município

Matheus Junges Gomes
Secretário de Administração e Atendimento ao Cidadão (titular) e de Trabalho, Indústria e
Comércio (interino).

José Vanderlei Brocca
Secretário de Desenvolvimento Rural e da Pesca.
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Maria Clarice Brovedan
Secretária da Fazenda.

Eliana Czimikoski Machado
Secretária de Planejamento e Participação Cidadã (titular) e do Meio Ambiente e
Urbanismo (interina).

Vilma da Silva Aguiar
Secretária de Educação.

Davino Bernardo Lopes
Secretário de Obras e Serviços Públicos.

Suzana Cristina Machado
Secretária de Saúde.

Carla Rodrigues Daitx
Secretária de Turismo (titular) e da Cultura e do Esporte (interina).

Neusa Dias de Araujo Carlo
Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

Publique-se e façam-se as devidas comunicações.

Matheus Junges Gomes
Secretário de Administração e Atendimento ao Cidadão.
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