
 

 

DECRETO 5.595/2019 
 

DISPÕE SOBRE A JORNADA 
DE TRABALHO DOS 
CONTADORES MUNICIPAIS E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso 

de suas atribuições legais,  

 

Considerando o estatuto dos servidores públicos da administração 
direta, autarquias e fundações públicas do município de Ibiraçu/ES Lei 
Municipal nº. 2.762/07. 
 

Considerando  a Legislação Municipal que dispõe a carga horária 

de 30 (trinta) horas semanais para os ocupantes dos cargos de 

contadores; 

 

Considerando a existência de 02 (dois) Contadores no Município de 

Ibiraçu/ES; 

 

Considerando a necessidade de disciplinar a jornada de trabalho 

dos Contadores do Município de Ibiraçu/ES; 

 

Considerando o principio constitucional da eficiência, previsto no 

artigo 37 da CF/88; 

 

Considerando a necessidade e interesse público. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - A jornada de trabalho dos Contadores é de 30 (trinta) horas 

semanais, a ser cumprida da seguinte forma: 

 

I – Contador: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA: 

 

a) segunda  a quarta feira das 7:00 às 16:00 hs, com 1 (uma) hora de 

intervalo; 



 

 

 

b) quinta feira das 7:00 ás 13:00 hs 

c) sexta feira folga; 

 
I – Contador: PRISCILLA CRYSTINE PEREIRA: 

 

a) segunda feira folga; 

b) terça feira das 7:00 ás 13:00 hs; 

c) quarta a sexta feira das 7:00 às 16:00 hs, com 1 (uma) hora de 

intervalo; 

 

Art. 3º - Deverão ser computadas, como horas efetivamente 

trabalhadas pelos Contadores Municipais, a participação em programa de 

capacitação, assim considerada a participação em palestras, seminários, 

cursos e outros eventos de interesse público e da Administração. 

 

Art. 4º - A gestão da jornada de trabalho dos Contadores Municipais, 

inclusive o controle de créditos no Banco de Horas ficará sob a 

responsabilidade do Secretário Municipal de Finanças, que devera 

observar as disposições do artigo 1º do presente Decreto. 

 
Art. 5º.  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

   Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 02 de abril de 2019. 

 
JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR 

Prefeito Municipal em exercício 
 
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de 

abril de 2019. 

 

CAROLINA ARAÚJO MODENESE 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Interina 
 

 


