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DECRETO N° 040/2015 
 

“Determina horário de funcionamento da 
Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
providências.” 

 
 
 PEDRO FERRONATTO, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e  
 
Considerando a necessidade de racionalizar o atendimento ao público no Município de 
Ipiranga do Norte-MT e otimizar o atendimento em geral; 
 
Considerando a promoção de melhoria nos diferentes ambientes de trabalho com a 
circulação das pessoas necessárias para o atendimento das demandas; 
 
Considerando a valorização e o desenvolvimento dos trabalhos, visando à economia e o 
bom desempenho de todos os setores, bem como, o decreto de contenção de gastos; 
 
 

DECRETA: 
 
Art. 1° - Fica instituído o turno único na Secretaria Municipal de Saúde de Ipiranga do 
Norte-MT, a partir do dia 29 de junho de 2015, com expediente das 07h00min até às 
13h00min, de segunda-feira à sexta-feira. 
 
Parágrafo Único: Excetuam-se do turno e horário definido no caput deste artigo, o Posto 
de Saúde Municipal, o Posto de Saúde da Família, a Farmácia Municipal e o CRIIP – 
Centro de Reabilitação Integrada de Ipiranga do Norte, os quais continuarão a exercer 
suas atividades de acordo com os padrões normais previsto na legislação Municipal em 
vigor e anteriormente adotados. 
 
Art. 2° - O Turno e o horário estabelecidos no caput do artigo 1° deste Decreto, não trarão 
prejuízos aos servidores enquadrados sob nenhum aspecto, inclusive, no que se refere ao 
recebimento da remuneração integral. 
 
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

Ipiranga do Norte - MT, em 26 de junho de 2015. 
 
 

Pedro Ferronatto 
Prefeito Municipal 

 


