
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N2 653, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

DISPOE SOBRE RECESSO, ATENDIMENTO AO 
PUBLICO E SOBRE O FUNCIONAMENTO DA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NO AMBITO DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
JUSCIMEIRA-MT, NO PERIODO DE 14/12/2020 
A 03/01/2021, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRFFFITO MUNICIPA! OF JUSCIMFIRA MATO GROSSO, MOISES DOS SANTOS no uso 
das atribuigoes legais,

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolvimento de trabalhos internes 
para levantamento de dados e fechamento do exerdcio de 2020, bem como 
dos atos inerentes ao fechamento da gestao 2017-2020, com a consequente 
elaborate de planejamento para o imcio da nova gestao 2021-2024;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliagao do balango financeiro, contabil 
e administrative do exercicio;

CONSIDERANDO que a suspensao/paralizagao das atividades alem de 
proporcionar reducao de gastos na Administragao Publica Municipal, 
tambem se faz necessaria para a conclusao dos expedientes acima descritos;
e,

CONSIDERANDO ainda as festividades alusivas as congratulagoes natalinas 
e de final de ano;

DECRETA

Art. I9 - Fica decretado recesso nas Repartig;6es Publicas Municipais 
da Administragao Direta e Indireta, no periodo de 14 de dezembro de 2020 a 03 de 
Janeiro de 2021.

Paragrafo unico - No periodo descrito no coput as repartigoes da 
Administragao Publica Municipal entrarao em recesso para o fechamento do exercicio 
de 2020; bem como dos atos inerentes ao fechamento da gestao 2017-2020, com a 
consequente elaboragao de planejamento para o inicio da nova gestao 2021-2024, 
ficando, o Pago Municipal fechado para atendimento ao publico, com excegao dos 
atendimentos definidos no artigo 29.

Artigo 29 - O disposto neste decreto nao se aplica aos plantoes 
necessaries as atividades de carater essencial e emergencial nos orgaos/unidades
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administrativas do Poder Executive, que prestam servigos de relevante interesse 
publico, considerados essenciais e/ou de prestagao continuada, tais como: atendimento 
a saude, saneamento basico, sepultamento, vigilancia, coleta de iixo, licitagoes, limpeza 
e prestagao de servigos de agua e esgoto

§13. 0 Setor de Tributes funcionara em horario habitual de 
atendimento, das 07:00h as 13:00h, exceto nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2020 e 
01 de janeiro de 2021, dias em que nao havera expediente.

§23. Os ocupantes de cargos comissionados deverao permanecer a 
disposigao de suas respectivas secretarias para os casos de eventuais necessidades dos 
servigos, bem como deverao estar a disposigao os servidores ocupantes de cargos nos 
setores de contabilidade, Procuradoria Jundica, recursos humanos e outros que se 
fizerem necessaries durante o recesso, que deverao comparecer sempre que acionados, 
ficando de sobreaviso, podendo ser instaurado procedimento administrative disciplinar 
para aquele que, sem justificativa, descumprir a ordem de comparecimento.

Art. 33. Fica a criterio de cada secretaria, a cargo do respective 
Secretario(a) responsavel pela pasta, estabelecer escalas de plantoes durante o periodo 
compreendido neste decreto, visando atender as necessidades indispensaveis ao seu 
funcionamento.

Art. 43. Fica determinado 0 dia 04 de janeiro de 2021 para 0 retorno 
do recesso e das atividades em horario habitual em todas as repartigoes da 
Administragao Publica Municipal.

Art. 53. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

MOISES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal

Av. N nB 210 - BAIRRO - CAJUS - CEP.: 78.810-000 - CNPJ -15.023.955/0001-31 -JUSCIMEIRA - MT


