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Decreto nº 103, de 04 de julho de 2018 

 

Estabelece o horário de expediente dos 
órgãos da Administração Pública Municipal 
nos dias dos jogos da seleção brasileira  da 
Copa do Mundo de Futebol 2018, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição do Estado do Espírito 

Santo e a Lei Orgânica Municipal; 

Considerando a realização da Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol (FIFA) 

de 2018, na Rússia, da qual participará a Seleção Brasileira; 

Considerando o calendário estabelecido para a Copa do Mundo 2018, que prevê jogos da 

Seleção Brasileira em dias úteis; 

Considerando a necessidade de adotar medidas que aperfeiçoem a organização e a 

manutenção dos serviços da administração no período da relevante competição esportiva; 

Considerando o dever de manter os serviços básicos e essenciais de atendimento à 

população, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica declarado horário de funcionamento especial nos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Municipal nos dias em que houver jogos da Seleção Brasileira, devendo o 

expediente de trabalho ser realizado nos seguintes períodos: 

I -  Dia 06/07/2018 (Sexta feira), expediente no horário de 08: as 12:00 hrs; 

Art. 2º - Caberá aos Secretários Municipais, nas respectivas áreas de competência, assegurar 

que os agentes públicos observem os turnos de funcionamento dos órgãos ou entidades, bem 

como a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais. 

Art. 3º - No caso das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Agricultura, em virtude do 

calendário do ano letivo, mobilização do transporte escolar e dos agendamentos de exames e 

consultas medicas, bem como, do prazo final de cadastramento dos produtores no programa 

“Agro Mais” ficam os Secretários autorizados a definir através de portaria a funcionalidade 

destas unidades. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré/ES, aos 04 dias do mês de julho do 
ano de dois mil e dezoito (04.07.2018). 

. 
Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado na Secretaria do Gabinete desta Prefeitura, na data 
supra. 

 
Eliana Salvador Ferrari 
Secretária de Gabinete 

   


