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N. 09212022 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022. 

"Altera o horário de expediente da administração 
pública municipal do município de Glória de 
Dourados, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de 
Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022 ". 

O Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, no uso de suas 
atribuições legais, com supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei Orgânica do Município, e, 

Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 
2022; 

Considerando que alguns jogos da Seleção Brasileira estão programados para horários 
coincidentes com as atividades da administração pública municipal; 

DECRETA: 

Art. 1 - Em caráter excepcional fica alterado o horário de expediente nos órgãos da 
Administração Direta e Indireta, nos dias úteis que houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na 
Copa do Mundo FIFA 2022, nos termos deste Decreto. 

1— nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, em que os jogos se iniciarão às 15h00min 
(horário local), o expediente se encerrará às 1 3høømin; 

II - no dia 28 de novembro, em que o jogo se iniciará às 12h00min (horário local), o 
expediente se encerrará às I0h30min. 

Parágrafo único. Fica suspenso o expediente dos órgãos e entidades da administração 
pública municipal, caso ocorra jogo da Seleção Brasileira, com previsão de início às 11h (horário 
local). 

Art. 2° - Os Secretários de suas respectivas pastas poderão fixar, mediante Portaria, 
regras relativas ao funcionamento do expediente referente aos dias dos jogos. 

Art. 3° - O disposto no art. 10  deste Decreto não se aplica aos servidores que exerçam 
atividades consideradas de natureza essencial, os quais ficarão sujeitos ao horário de expediente 
estabelecido, para o funcionamento dos respectivos órgãos da Administração Direta e Indireta. 

Art. 40  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 


