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GABINETE DO PREFEITO 
 

 
 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 504/2016. 
 
 
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE O RECESSO 
ADMINISTRATIVO, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”. 
 
 
ANTONIO DOMINGO RUFATTO, Prefeito 
Municipal de Paranaíta, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
reedita o presente Decreto; 
 

 

Considerando a necessidade do processo de transição; 

Considerando o fechamento anual das contas públicas; 

Considerando as disposições na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Considerando a necessidade de planejamento para o ano de 2017; 

Considerando a necessidade de contenção de contenção de despesas para o 
equilíbrio das contas públicas; 

Considerando o fechamento de balanço do exercício financeiro do exercício de 
2016.  

 
DECRETA: 
 

Art. 1º Fica determinado Recesso Administrativo no período de 05 de 
dezembro de 2016 a 15 de janeiro de 2017, nos órgãos da Administração Municipal. 

 Art. 2º Excetuam-se da determinação deste Decreto, os serviços públicos 
essenciais, a tramitação de processo administrativo disciplinar, a prestação de serviços 
públicos que não pode sofrer solução de continuidade, como o Departamento de 
Tributos, Sefaz, Junta Militar e Departamento de Licitação, terão seus horários de 
funcionamento definido, mediante Decreto. (Reeditado Decreto Municipal nº 
592/2016) 
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Art. 3º Fica ainda determinado que no período do recesso, veículos e 
máquinas da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, 
efetuarão somente serviços emergenciais de tapa buracos e atoleiros nas estradas 
vicinais do município, de modo a assegurar a trafegabilidade dos usuários. 

Art. 4º Fica determinado que o Recesso Administrativo não pode ser 
entendido como férias e que, neste período, poderão ser convocados para trabalhar 
tantos servidores quanto necessário para o fiel cumprimento das obrigações de 
prestação de serviços públicos de qualidade. 

§ 1º - Todo servidor dispensado do comparecimento diário em sua 
repartição deverá permanecer ao alcance dos meios de comunicação telemáticos para 
receber eventual convocação, salvo expressa autorização em contrário, do secretário 
da pasta a que estiver vinculado. 

§ 2º - O servidor que convocado pelos meios acima não for 
encontrado/localizado e/ou não comparecer, será considerado faltoso e terá o dia de 
trabalho descontado do pagamento do respectivo mês, salvo justificado e aceito motivo 
de força maior. 

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

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA-MT 
Em, 09 de novembro de 2016. 

 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO 
Prefeito Municipal 

 


