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DECRETO Nº 6669, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

Altera o Decreto nº 6602, de 24 de outubro de 2022, e  

dispõe sobre o horário de expediente dos Órgãos e 

Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder 

Executivo Municipal para o dia 09 de dezembro de 

2022, quando ocorrerá o jogo da Seleção Brasileira de 

Futebol nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. 

 

O Prefeito de Timbó/SC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 50, II, V e VII c/c art. 

70, I, “f” e “n” da Lei Orgânica do Município, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 01, 

de 22/10/1993 (Estatuto dos Servidores) e Leis Complementares nº 137 e 138, de 02/07/1998 (Planos de 

Carreira dos Servidores); e, 

 

 CONSIDERANDO que os jogos da Copa do Mundo 2022 que contarão com a participação 

da Seleção Brasileira de Futebol ocorrerão, via de regra e conforme calendário oficial divulgado, em 

dias úteis e dentro do horário regular de expediente da Administração Municipal Direta e Indireta; 

 

CONSIDERANDO a drástica diminuição do fluxo de pessoas que buscam o Serviço Público 

Municipal nos dias e horários de jogos da Copa do Mundo 2022 que contam com a participação da 

Seleção Brasileira de Futebol;  

 

CONSIDERANDO a viabilidade econômico-financeira e operacional da redução/modulação 

de horário de expediente, inclusive como medida de gestão que garante maior eficiência de pessoal na 

prestação dos serviços públicos nos dias e horários nos quais ocorrerem os jogos, além da diminuição de 

custos junto a Administração Pública Municipal, contribuindo para o Programa de Economia Interna; 

 

CONSIDERANDO que apesar do Decreto nº 6602, de 24 de outubro de 2022 dispor sobre a 

modulação do horário de expediente neste sentido, em função da classificação da Seleção Brasileira de 

Futebol para as quartas de final da Copa do Mundo 2022, cujo jogo ocorrerá no dia 09/12/2022, com 

horário de início agendado para as 12:00 (doze) horas, faz-se necessária a alteração do ato com 

modulação para a mencionada data e horário, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 6602, de 24 de outubro de 2022, que acrescido do 

inciso III, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 1º Nos dias em que ocorrerem jogos da Copa do Mundo de 2022 com a participação da 

Seleção Brasileira de Futebol, o horário de expediente dos Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal será: 

... 

III - das 08:00 (oito) horas às 11:00 (onze) horas; e das 15:00 (quinze) horas às 17:00 

(dezessete) horas, nos dias úteis em que ocorrerem jogos com participação da Seleção 

Brasileira de Futebol com início agendado para as 12:00 (doze) horas.  

...”  

 

Art. 2º Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Decreto nº 6602, de 24 de 

outubro de 2022. 
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à 

publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3°, Parágrafo único, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro 

de 2010. 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 07 de dezembro de 2022; 153º ano de Fundação; 88º ano de 

Emancipação Política. 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
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