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PORTARIA Nº 051/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018. 

Institui ponto facultativo e redução do 
expediente de trabalho nos Jogos da 
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo 2018, para os servidores públicos 
municipais da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta do Poder 
Executivo, preservada a prestação de 
serviços essenciais. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, no uso de suas atribuições 

legais e em cumprimento aos dispositivos contidos no art. 74, inciso IX, da Lei Orgânica 

do Município de 1990 e suas alterações ocorridas em 15/12/2016. 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar e disciplinar o funcionamento dos órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta, com a paralisação dos serviços públicos, 

não essenciais, nestes dias em função da participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo 2018; 

R E S O L V E :  

 

Art. 1º Fica estabelecido o expediente nos órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta, nos dias em que a Seleção Brasileira de Futebol jogar na Copa do Mundo 2018, 

nos termos a seguir:  

§ 1º No dia 22 de junho de 2018 (sexta-feira) o expediente será facultativo e 

§ 2º No dia 27 de junho de 2018 (quarta-feira) o expediente será das 8h às 13h. 

Art. 2º Em caso de classificação da Seleção Brasileira de Futebol para a fase seguinte 

(oitavas de final), cujos jogos poderão ocorrer nos dias 2 ou 3 de julho de 2018, às 11h, 

não haverá expediente. 

Art. 3º Classificada para as quartas de final, cujos jogos poderão acontecer nos dias 10 

ou 11 de julho de 2018, sempre às 15h, o expediente será das 8h às 13h. 

Art. 4º No caso da Seleção Brasileira de Futebol não se classificar para as fases 

disciplinadas nos arts. 2º e 3º desta Portaria, será mantido o horário normal de 

expedientes nos referidos dias. 
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Art. 5º No período em questão, funcionarão no regime de plantão, exclusivamente os 

serviços considerados de natureza essencial e os serviços administrativos internos que 

forem considerados necessários, a critério de cada secretaria, desde que não implique em 

prejuízo quanto aos serviços públicos prestados ao bom andamento da Administração 

Pública. 

Art. 6º A Secretária Municipal de Infraestrutura deverá organizar escala de plantão dos 

serviços públicos, a fim de evitar o acúmulo de lixo na cidade. 

Parágrafo Único: No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, no período facultado, 

será implementada a escala de serviços e de plantões, definida pela Secretária Municipal 

de Saúde, desde que não haja prejuízo no atendimento aos usuários, assim como a 

Secretaria Municipal de Educação que tem seu calendário escolar próprio. 

Art. 7º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA, aos 20 dias 

do mês de junho do ano de 2018. 
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