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        PORTARIA Nº 08, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 

 
Regulamenta o expediente do Paço Administrativo 
Municipal. 

  
 

O Prefeito do Município de Iturama, Estado de Minas Gerais, no 

uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso VI, do artigo 69, da 

Lei Orgânica Municipal; 

 
CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Executivo 

Municipal regulamentar o horário de funcionamento das repartições públicas 
municipais, objetivando a garantia de prestação do serviço público. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos horários de 

serviço ao funcionamento de órgãos em função das atividades desenvolvidas 
 
CONSIDERANDO o dever de eficiência da Administração - 

realização de atribuições com presteza, eficiência e rendimento funcional na obtenção 
de resultados positivos para o serviço público; 

 
CONSIDERANDO o interesse público cumulativamente com a 

continuidade dos serviços púbicos, bem como melhor atender o público em geral. 
 
CONSIDERANDO que o novo horário poderá aumentar a 

capacidade de produção dos servidores públicos e a qualidade e eficiência dos serviços 
públicos municipais 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° O horário de expediente das repartições públicas 

vinculadas ao município de Iturama/MG, passará a funcionar, no período de 02 de 
fevereiro a 10 de abril/2017 do  ano em curso, obedecendo ao expediente das 7h30min 
às 11h30min com atendimento interno e externo e das 13h00min ás 17h00min 
reservado à expediente exclusivamente interno.  

 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica, 

no entanto, aos serviços essenciais, de educação e saúde, departamento de obras, 
departamento de cadastro, e outros determinados por situação de emergência, e, 
especificamente, à Limpeza Pública, Terminal Rodoviário, Velório Municipal, 
Cemitério, Ginásio Poliesportivo e Pronto Socorro, Unidades Básicas de Saúde, Escolas 
Municipais, Creches, Conselho Tutelar, Unidade do CREAS e Biblioteca Pública 
Municipal, que continuarão funcionando em seu expediente normal. 
 

Art. 3º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
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Iturama - MG, 02 de janeiro de 2017. 

 

 
ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA 

Prefeito do Município de Iturama-MG. 


