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 D E C R E T O  Nº 2.049 DE 28 DE JANEIRO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE 

ALUMÍNIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando 

das atribuições legais que lhe são conferidas, 

 

D E C R E T A : 

 

Artigo 1º - Ficam decretados PONTO FACULTATIVO os dias 24 e 25 de fevereiro de 2020, 

segunda e terça-feira de Carnaval, não havendo expediente nas repartições públicas do 

Município de Alumínio. 

 

Artigo 2º - Em decorrência do disposto no artigo 1º deste decreto, os servidores deverão 

compensar as horas não trabalhadas, à razão de 1 (uma) hora diária, a partir do dia 01 de 

fevereiro ao dia 28 de fevereiro deste ano, observada a jornada de trabalho a que estiverem 

sujeitos. 

 

§ 1º - Caberá ao superior hierárquico determinar, em relação a cada servidor, a compensação a 

ser feita de acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço. 

 

§2º - Servidores que já possuírem horas no banco de horas poderão utilizar as referidas horas 

para compensação. 

 

§ 3º - A não compensação das horas de trabalho acarretará os descontos pertinentes ou, se for o 

caso, falta ao serviço no dia sujeito à compensação. 

 

§4º - Aos servidores das repartições públicas que  não compensarem as horas e comparecerem 

ao serviço, será considerado como dia  normal de serviço. 

 

Artigo 3º - Aos servidores das repartições públicas que prestam serviços essenciais e de 

interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, em regime de Escalas de Serviço, 

terão expediente normal de serviço nos dias mencionados no artigo 1º deste decreto. 

 

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  28  de janeiro de 2020. 
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