
DECRETO Nº 1487-01/2021 

 

 Declara Ponto Facultativo 

nas repartições públicas do 

Município sediadas no prédio 
da Prefeitura e Parque de 

Máquinas, estabelece 
recuperação dos horários de 

trabalho e dá outras 

providências 
 

 

JOÃO HENRIQUE DULLIUS, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, de acordo Lei Federal nº 

662/49, Lei Estadual nº 9093/95 e, Leis Municipais nº 95/68, nº 222-05/87, nº 111-

04/2012 e nº 159-03/99 de 17 de maio de 1999, e; 

 

CONSIDERANDO que o dia 29 de outubro de 2021 recai em sexta-feira, após o Dia do 

Funcionário Público; 

CONSIDERANDO que o dia 1º de novembro de 2021 recai em segunda-feira, antes do 

feriado do Dia dos Finados; 

CONSIDERANDO a possibilidade de suspensão do expediente nestes dias, com 

antecipação da recuperação da carga horária e sem prejuízo do serviço; 

CONSIDERANDO a conveniência para os serviços públicos municipais; 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município 

sediadas no prédio da Prefeitura e Parque de Máquinas no dia 29 de outubro de 2021. 
 
Art. 2º Para recuperação da carga horária referente ao dia mencionado no 

artigo anterior, fica estabelecido o dia 02 de outubro de 2021, data em que será 
realizada o Primeiro Mutirão de Limpeza na Cidade, com horário das 07h às 13h para 
os servidores lotados no Parque de Máquinas e das 08h às 13h para os demais 
servidores. 

 
Art. 3º Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município 

sediadas no prédio da Prefeitura e Parque de Máquinas no dia 1º de novembro de 
2021. 

Art. 4º Para recuperação da carga horária referente ao dia mencionado no 
artigo anterior, fica estabelecido o dia 23 de outubro de 2021, data em que será 
realizada o Segundo Mutirão de Limpeza na Cidade, com horário das 07h às 13h para 
os servidores lotados no Parque de Máquinas e das 08h às 13h para os demais 
servidores. 

 
Art. 5º Ficam todos os servidores lotados nas repartições públicas do 

Município sediadas no prédio da Prefeitura e Parque de Máquinas convocados a 
realizar a compensação de horário nos termos acima descritos, sob pena de o não 
comparecimento ser considerado como falta de serviço nos termos do artigo 61 da Lei 
nº. 288/1992. 

 



Parágrafo único: Aqueles que excepcionalmente não aderirem aos Mutirões de 
Limpeza da Cidade nos dias previstos para compensação de horários, poderão realizar 
expediente interno nos dias 29 de outubro de 2021 e 1º de novembro de 2021. 
 
 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.  

 

     

GABINETE DO PREFEITO, 29 de setembro de 2021. 
 
 
 

     JOÃO HENRIQUE DULLIUS 
                       Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se.  
 
 

VOLMIR ALOÍSIO DULLIUS 

Sec. Administração e Finanças 


