
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL

www.saosepe.rs.gov.br

DECRETO N° 3.840 DE 03 DE JULHO DE 2015.

DETERMINA MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO AO NOVO
MOMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO DO PAÍS, DO
ESTADO E DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais e, considerando:

- o momento econômico financeiro da União e do Estado do Rio Grande do Sul e
suas perspectivas, com reflexo direto nas transferências para o Município de São Sepé;

- a queda progressiva nas receitas do Município, em especial quanto às
transferências constitucionais, que até o final do exercício deverá chegar aproximadamente .à R$
6.900.000,00 (Seis milhões e novecentos reais);

- que apesar da crise não ser motivada pelo Município, cabe a este, na forma da Lei
de Responsabilidade Fiscal, tomar todas as medidas para a manutenção do equilíbrio orçamentário e
financeiro do exercício;

DECRETA:

Art. 1° - Ficam os servidores municipais, e em especial, os detentores de cargos
comissionados, tanto por "CCs" ou "FGs" e ainda os agentes políticos da administração direta e indireta,
convocados a se engajarem no processo de aumento de arrecadação própria e de diminuição das despesas,
de forma a proceder a adequação necessária do orçamento para 2015.

Art. 2° - A área de Receita deverá implementar ações de dinamização do
recadastramento imobiliário, de revisão e atualização das bases de cálculos do Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis, tanto urbano como rural, devendo para tanto constituir comissão específica de avaliação de
imóveis.

Parágrafo único - Deverá ainda a Secretaria de Finanças, incrementar a cobrança da
dívida ativa do Município, utilizando-se inclusive do protesto da mesma, depois de cumpridas as fases
administrativas.

Art. 3° - Na Secretaria de Obras deverão ser realizados tão somente serviços de
manutenção que tenham caráter de urgência, ficando suspensas novas frentes de trabalho que não sejam
enquadráveis como urgentes.

Parágrafo único - Os serviços da Secretaria de Obras serão realizados em turno
único, evitando assim, o custeio de alimentação para servidores em deslocamentos para o interior.

Art. 4° - A Secretaria de Saúde priorizará a utilização dos recursos vinculados e
realizará reuniões com todas as chefias de Unidades, com objetivo de melhorar a eficientização dos
gastos.

Parágrafo único - O centro de Assistência Social - CAS, que centraliza a parte
administrativa da Secretaria de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social,
adotará o mesmo turno único de que trata o artigo 12 deste Decreto.
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Art. 5° - A Secretaria Municipal de Educação promoverá campanha em todas as
Escolas Municipais e nos demais órgãos sob sua responsabilidade, no sentido da redução dos gastos de
energia, quilometragem de seus veículos, entre outros.

Art. 6° - A Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social, não
implementará nenhum projeto de cunho social, de origem de outras esferas de governo, cujos recursos
financeiros, não estejam disponíveis no Município. Para as ações de benefícios sociais, serão utilizados
tão somente recursos vinculados.

Art. 7° - A Secretaria de Esportes e Lazer realizará tão somente as atividades
esportivas contempladas em seu calendário oficial.

Art. 8° - A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, somente financiará
pequenos produtores rurais através do Frader, no limite máximo do retomo do pagamento do próprio
Fundo.

Art. 9° - A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, juntamente com a
Secretaria Municipal de Administração, procederão revisão geral na folha de pagamento, no sentido da
verificação do bom cumprimento das legislações que compõe a mesma.

Art. 10 - Ficam canceladas a realização e pagamento de horas extras, exceto às
extremamente necessárias;

Art. 11 - Fica estabelecida para o segundo semestre, a meta para todas as
Secretarias e Órgãos da Administração direta, de economia mínima de 20% (vinte por cento), nos gastos
com energia, telefonia, combustível, água e xerox.

Parágrafo único - A economia de que trata o caput, terá como referência o primeiro
semestre do exercício em curso.

Art. 12 - Fica determinado "Turno Único" para as estruturas administrativas, da
Administração Central, do Centro Administrativo Social - CAS e demais órgãos onde fique comprovadas
a redução de gastos e que os serviços'essenciais não sofram prejuízos.

§ 1° - O turno único de que trata o caput, dar-se-á das 7h30min às 13h3Omin.
§ 2° - Os servidores cuja carga horária semanal for acima de trinta horas, quando

necessário, serão convocados para atividades fora do turno referido, a título de compensação. '
§ 3° - Serão mantidas as cargas horárias mínimas para os programas, na forma das

determinações da União e do Estado.

Art. 14 - O presente Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, vigendo
seus efeitos a partir de 6 de julho de 2015.

Gabinete do prefe:&·to.M..· uni ipal de São Sepé, em 3 de julho .d)j2015.
, ~ t:/'>~ G~~el!-c;<J

EOCARLOS GIRARDELLQ
Prefeito Municipal

Re~istre-s~ ~~lique-se r,
~RcÊLtt>tfá

Secretária Municipal de Administração
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DECRETO N.o 3.891, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

DÁ NOVA REDAÇÃO AOP ARÁGRAFO ÚNICO,
DO ART. 3°, §§ 1° E 2°, DOART. 12, DO DECRETO
N° 3.840, DE 3.7.2015.

O Prefeito Municipal de São Sepé, no uso de suas atribuições legais e, considerando o
disposto na Lei de Criação de Cargos dos Servidores;

DECRETA:

Art. 1°_Dá nova redação ao Parágrafo único, do art. 3°, aos§§ 1° e 2°, do art. 12, do
Decreto n" 3.840, de 3 de julho de 2015, que passam a vigorar com a seguinte reda~ão:

Art. 3° - (...)
"Parágrafo único" - Os serviços da Secretaria de Obras serão realizados em dois turnos;

Art. 12 - (...)

§ 1° - O turno único de que trata o caput, do art.12, dar-se-á para os serviços administrativos, cuja
carga horária dos Servidores é de 6 horas diárias, devendo permanecer nas respectivas repartições no
horário das 7h30min. às 13h30min.

§ 2° - Para os Servidores que possuam carga horária acima de 30 horas semanais, deverão cumprir
sua jornada conforme previsto nos respectivos cargos, em dois turnos.

,
Art. 2° - As demais disposições constantes do Decreto n? 3.840, de 3.7.2015,

permanecem em vigor, sem qualquer alteração.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor em 1° de abril de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de março de 2016.

Registre,-se ~ Publique-seJ)
~~~llôS~Z~

Secretária de Administração
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ORDEM DE SERVIÇO N° 004/2015

LEOCARLOS GIRARDELLO, Prefeito Municipal de São Sepé - RS,
no uso de suas atribuições legais em consonância com a Lei 1986, de 30.12.1993 e Decreto
n" 3.840, de 3.7.2015;

DETERMINA:

Art. 1° - A todos os Servidores (efetivos, estáveis, contratados e
celetistas) a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária estabelecida na legislação
específica de cada cargo;

Art. 2° - A frequência do servidor será controlada pelo ponto eletrônico,
registro adotado pela administração que assinala o comparecimento ao serviço e pelo qual
se verifica, diariamente, entrada e saída;

Art. 3° - A forma de controle de frequência deverá ser única nas
repartições, sob pena de responsabilização disciplinar, de quem der causa;

§1° - É vedado dispensar o Servidor do registro do ponto e abonar suas
faltas, exceto nos seguintes casos:

a) Secretaria de Obras e Saneamento e Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, quando as Equipes estão realizando trabalho no interior e/ou em determinados
pontos afastados do prédio, evitando com isso desperdício de hora trabalhada.

§ 2° - No caso do emprego da letra "a", a responsabilidade será do
Secretário da Pasta, o qual deverá utilizar-se de controle específico para os servidores não
sujeito ao ponto eletrônico;

Art. 5° .: ""A tolerância para atrasos eventuais será de 15(quinze)
minutos, devendo ser compensado no horário de saída;

Art. 6° ~ Os atrasos superiores a 15(quinze) minutos deverão ser
relatados a Chefia Imediata, com respectiva justificativa, onde deliberará a compensação ou
a falta naquele dia. .

Art. 7° - As faltas deverão ser relatados pela Chefia Imediata, por meio
de justificativa formal, devendo ser encaminhada ao Departamento de Pessoal
mensalmente, no primeiro dia útil do mês subseqüente ao da efetividade e após será
encaminhada à Secretária de Administração e Prefeito Municipal para avaliação e
deliberação;

§ 1°As faltas somente poderão ser abonadas mediante a apresentação do
requerimento que exponha o motivo da falta ou através de atestado médico, fornecido na
data da ocorrência da falta do servidor ao serviço; ,
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§ 2° - A não justificativa formal representará automaticamente a opção
pelo desconto.

§ 3° - A chefia imediata deverá encaminhar ao Departamento de Pessoal
cópia do ponto, assinada pelo Servidor, Chefe e Secretário, confirmando a transgressão ao
§ 2° deste artigo e art. 8°;

Art. 8° - Os atrasos e saídas antecipadas acarretarão os descontos
devidos, na forma da legislação vigente;

§ 1° - Em casos excepcionais, devidamente justificados e comprovados e
a critério e responsabilidade da Chefia mediata a que tiver subordinado o Servidor, o
horário de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado mediante compensação, com
anuência do titular da pasta;

§ 2° - A entrada ou saída antecipada ou prorrogada deverá ser justificada
no sistema de controle de frequência utilizado, bem como a compensação respectiva, com
anuência da chefia imediata;

§ 3° - É de inteira responsabilidade da chefia imediata o registro da
ocorrência no ponto do Servidor;

Art. 9° - Atendendo necessidade de serviço e mediante acordo escrito,
poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária
poderá ser superior a oito horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, observada a jornada máxima semanal.

§ .1°_ Em dias impraticáveis para realização de serviço externo das
equipes da Secretaria de Obras e Agricultura, o Chefe imediato, com anuência do
Secretário da Pasta, poderá dispensá-los e, para tanto, deverá utilizar-se da compensação
desse horário em dias que houver necessidade de serviços além da carga horária diária.

§ 2° - A Chefia imediata deverá realizar anotação no Registro de
freqüência, quando dos dias dispensados, de acordo com o § 1°, deste artigo;

O não cumprimento desta Ordem implicará na responsabilidade dos
Gestores das respectivas pastas e Chefias imediatas;

Por fim, determino ao Controle Interno e Departamento de Pessoal, o
controle efetivo desta Ordem de Serviço.

Gabinete do Prefeito, em 3 de novembro de 2015.

Publique-se, Cumpre-se.
,4çC~c-~7~ c/ "C c/,/ctd{~

"'-jLEOCARLOS GI "RDELLO
Prefeito Municipal
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