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DECRETO Nº 24/2016 

Nova Olinda – TO, 01 de Agosto  de 2016 
 

 

“Estabelece o horário de expediente 

corrido na Administração Direta, no 

âmbito  da Prefeitura Municipal de Nova 

Olinda, e dá outras providências”. 

 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 

Município, 

 

              CONSIDERANDO o principio da economicidade, orientador da 

Administração Pública no sentido da máxima eficácia dos resultados econômico-sociais 

com o mínimo de recursos disponíveis; 

                            
              CONSIDERANDO que os recursos estão cada vez mais exíguos, 

especialmente em face da sensível diminuição nos repasses por parte da estado, no que 

diz respeito ao Fundo de Participação (FPM); 

  
               CONSIDERANDO  inclusive, a onerosidade decorrente da  transferência, 

para o município, de responsabilidades próprias do estado e, 

 

               CONSIDERANDO ainda que outras medidas já adotadas, como a junção das 

Secretarias de Administração com a Secretaria de Finanças, de Agricultura com Meio 

Ambiente e da Infância e Juventude com a da Educação ainda não ensejaram a 

economia necessária, 

 

 
 

DECRETA: 
 

  
 

     Art. 1º - Fica estabelecido o expediente corrido no âmbito da Administração  

Direta, da Prefeitura de Nova Olinda, no horário das 07h00min às 13h00min. 

 

Parágrafo único . As unidades da área-fim das Secretarias Municipais de 

Saúde e Educação promoverão a atendimento à população no horário estabelecido no 

caput deste artigo, excetuando-se os serviços essenciais e de urgência e emergência 

(pronto-atendimento). 
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Art. 2º - Aos titulares dos órgãos e entidades da Administração Municipal 

cabe fazer cumprir o disposto neste decreto, sem prejuízo do funcionamento dos 

serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência. 

 

Art. 3º - O horário previsto neste Decreto não se aplica aos servidores 

públicos que trabalhem em regime de plantão e em atividades de fiscalização. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogado o Decreto nº 18/2016 de 27 de junho de 2016 e as disposições em contrário. 

 

 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA – TO, a 01 

(um) de agosto de 2016. 

 

 

 

   
 

JOSÉ PEDRO SOBRINHO 

Prefeito Municipal 


