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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE URUSSANGA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 
DECRETO GP/Nº 171, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

 

Fixa horário excepcional de expediente para os 

órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal Direta e Indireta do Poder Executivo 

Municipal, nos dias de jogos da seleção 

Brasileira durante as próximas fases da Copa do 

Mundo FIFA 2022. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade com o art. 46, da Lei Orgânica Municipal, 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituído, em caráter excepcional, horário de expediente para os órgãos 

e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Poder Executivo 

Municipal, inclusive Unidades Básicas de Saúde, nos dias de jogos da seleção Brasileira durante 

as próximas fases da Copa do Mundo FIFA 2022, a saber: 

I - Das 07h às 12h e das 13h às 15h, quando houver jogo da Seleção Brasileira às 

16h; 

II - Das 07h às 11h, quando houver jogo da Seleção Brasileira às 12h. 

Parágrafo único. O servidor público municipal que, por qualquer motivo, estiver 

impedido de executar suas atividades nos horários de que tratam os incisos deste artigo, deverá 

cumprir o seu horário normal de expediente, apresentando justificativa prévia e formalizada à 

chefia imediata. 

 

Art. 2º Cabe aos titulares dos órgãos e das entidades, nas respectivas áres de 

competência, a integral preservação e o pleno funcionamento dos serviços considerados 

essenciais nos dias em que houver jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022. 

 

Art. 3º As unidades de Ensino do Município, inclusive transporte escolar, 

funcionarão em horário normal nos dias que os jogos da Seleção Brasileira ocorrerem, sendo 

que cada Unidade Escolar organizará a transmissão no espaço escolar e, ao término do jogo, 

retornará as aulas. 

 

Art. 4º As horas não trabalhadas deverão ser compensandas entre 1º de dezembro 

de 2022 a 31 de maio de 2023. A forma de compensação ficará por conta dos titulares dos 

órgãos e das entidades e dependerá do tipo de trabalho adotado pelo órgão público. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 30 de novembro de 2022. 

 

 

 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE URUSSANGA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 
 

LUIS GUSTAVO CANCELLIER 

Prefeito Municipal 

 

 

 

ADEMIR BRANDIELI PEDRO 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Registrado na Secretaria de Administração aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois 

mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
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