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DECRETO N° 12/2022 

 

Ipu/CE, 22 de novembro de 2022. 

 
DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NOS ÓRGÃOS E 

ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, NOS DIAS DE JOGOS DA SELEÇÃO 

BRASILEIRA, NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL, NA 

FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU-CE, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;  

 

CONSIDERANDO a proximidade a Copa do Mundo de Futebol, evento 

internacional de grande repercussão e comoção interna no País, contando com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol;  

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o expediente 

administrativo dos órgãos e entidades do Poder Executivo nas datas de jogos da Seleção 

Brasileira, mantendo sempre íntegra a prestação de serviços essenciais; 

 

DECRETA: 

Art. 1° - Este Decreto estabelece o expediente nos órgãos e entidades 

integrantes do Poder Executivo Municipal, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de 

Futebol, na Copa do Mundo de Futebol.  

§ 1º Para fins do caput, deste artigo, observar-se-á o seguinte:  

I – nos dias de jogos marcados para 13h, o expediente encerrará às 12h; 

II - nos dias de jogos marcados para 16h, o expediente encerrará às 15h. 

§ 2º No caso de servidores com jornada reduzida, esta será cumprida dentro 

dos horários fixados nos incisos I e II deste artigo, do §1º, deste artigo.  

Art. 3º O expediente definido neste Decreto estende-se aos dias de jogos da 

Seleção Brasileira na fase eliminatória da Copa Mundo.  

Parágrafo único. Havendo alteração no horário de início da partida na fase 

eliminatória em relação ao disposto no art. 1º, o expediente administrativo encerrará uma 

hora antes do jogo.  

Art. 4º Os órgãos e entidades municipais, por suas gestões superiores, 

definirão internamente a forma e as condições para fins de compensação da jornada de 

trabalho, considerando as disposições deste Decreto. 
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Art. 5° - A medida ora adotada, não incluirá os serviços de natureza 

essencial, que, por sua natureza, não permitem paralisação. 

 

Art. 6° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Ipu/CE, aos 22 dias do mês de novembro de 

2022. 

 AFIXE-SE 

   DIVULQUE-SE 

PUBLIQUE-SE 

 

Robério Wagner Martins Moreira 

Prefeito Municipal 

 

http://www.ipu.ce.gov.br/
mailto:gabinete@ipu.ce.gov.br

