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        DIÁRIO OFICIAL 

ATOS DO PODER EXECUTIVO-DECRETO

  
DECRETO Nº 1.323, DE 29 DE JANEIRO DE 2021. 

Dispõe sobre a redução da carga horária de servidores do Município e dá outras providências. 

O Prefeito do município de Presidente Olegário, no uso de suas atribuições legais, conjuntamente com a Secretaria de 

Educação do Município de Presidente Olegário; e,  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1202 de 17 de março de 2020, que suspenderam as aulas por prazo indeterminado 

bem como o Decreto Municipal nº 1.232 de 19 de maio de 2020 que declarou estado de emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.239, de 01 de Junho de 2020 que regulamentou a aplicabilidade do regime 

especial de teletrabalho ao servidor que estiver em exercício nas escolas da Rede Municipal de Ensino; 

CONSIDERANDO que a redução de carga horária de servidor público é possível, sempre que não houver prejuízo ao serviço 

público prestado e desde que seja preservado o salário; e 

DECRETA: 

Art.1º Os cargos abaixo relacionados passarão a cumprir a seguinte jornada de trabalho: 

I – Agente Educativo: 30 horas semanais, podendo, a critério da Secretária Municipal de Educação, ser realizada escala em 

regime de plantão, por revezamento; 

II – Auxiliar de Serviços Gerais: 30 horas semanais, podendo, a critério do secretário responsável, em que estiver lotado o 

servidor, realizar escala em regime de plantão, por revezamento. 

Art. 2º Em cumprimento ao Princípio Constitucional da Isonomia, a regra de que trata o art. 1º deste Decreto, no que tange aos 

Auxiliares de Serviços Gerais, deverá ser aplicada a todos ocupantes do referido cargo, independentemente do local de lotação. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de Presidente Olegário, 29 de janeiro de 2021.  

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA 

Prefeito Municipal 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO-EXTRATO DE TERMO ADITIVO

 

Extrato de Termo Aditivo 

O Município de Presidente Olegário torna pública a realização do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 

260/2020 pertencente ao Processo Licitatório nº 081/2020 advindo do Pregão Eletrônico n° 034/2020, Objeto: registro de 

preços destinado a futura e eventual, contratação de laboratório ou empresa especializada para realizar exames de sars - cov - 2 

(coronavírus), biologia molecular pesquisa por rt - pcr em tempo real, conforme nota técnica coes minas covid nº 61/2020, 

para serem feitos nos profissionais de saúde e pacientes hospitalizados em estado grave. - Repasse da união. Prorrogação de 

prazo de 04 (quatro) meses até 01 de julho de 2021. Contratante: Município de Presidente Olegário. Rhenys da Silva Cambraia 

– Prefeito Municipal – Contratada: Laboratório Sagrada Família.  
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