
 
GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO Nº .037, de30 DE MAIO DE 2018. 
 

DECRETA PONTO FACULTATIVO O 

EXPEDIENTE NAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS 

E REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL NO DIA 01 DE JUNHO DE 

2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso das 

atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO que em face do feriado de Corpus Christi ocorrer em uma quinta 

feira  e o advento da greve dos Caminhoneiros, que vem inviabilizando a maioria das 

atividades desta edilidade.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo o expediente nas Secretarias, órgãos e 

repartições da Administração Municipal, no dia 01 junho de 2018, em virtude do feriado de 

Corpus Christi. 

 

Art. 2°. Os serviços essenciais de saúde e limpeza urbana, especialmente o SAMU 

192 - DE SOLEDADE e o HOSPITAL MUNICIPAL, deverão ser preservados, cabendo às 

Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento e de Obras e Serviços Urbanos, 

respectivamente, garantir o funcionamento normal desses serviços durante esse dia. 

 

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento será o 

órgão do Município responsável pela divulgação deste Decreto, sua publicação no Diário 

Oficial do Município, no site da Prefeitura, redes sociais e afixação no quadro de avisos da 

Edilidade, comunicando imediatamente aos órgãos, instituições e demais Poderes 

Constituídos locais. 

 

Publique-se. 

 

Soledade, Paraíba, 30 de maio de 2018. 

  

 

 

 

Geraldo Moura Ramos 

Prefeito Constitucional 
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DECRETO Nº. 36, DE 30 DE MAIO DE 2018. 

 
DETERMINA ESCALA DE SERVIÇO AOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS E AOS MOTORISTAS QUE 

DESEMPENHAM ESSA FUNÇÃO JUNTO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE SOLEDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei Complementar de nº. 005/2002, 

  

CONSIDERANDO que as escalas de serviço são elaboradas levando-se em consideração a jornada de trabalho dos servidores, bem como a 

complexidade, a natureza dos trabalhos ou as atividades desempenhadas por cada cargo; 

  

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da manutenção dos serviços prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 

pela Unidade Hospitalar e pelas demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Soledade no transporte de pacientes para diversas 

localidades do Estado da Paraíba; 

  

CONSIDERANDO que as solicitações de atendimentos de emergência e gerais de transporte de ambulâncias pelo SAMU e pela Unidade 

Hospitalar Municipal necessitam de respostas efetivas e imediatas para a eficiência e eficácia na prestação de assistência aos munícipes em 

situações de urgência e emergência; 

  

CONSIDERANDO, ademais, que são deveres do servidor público municipal, em especial aos motoristas e condutores, exercer com zelo e 

dedicação as atribuições do cargo, atender com presteza ao público em geral, tratar com cortesia as pessoas, ter condições físicas e 

psicológicas para prestar serviços com segurança, sendo seus serviços de grande importância e interesse público, tendo por finalidade prestar 

socorro à população em casos de urgência e emergência, 

  

RESOLVE: 
  

Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores municipais que ocupam os cargos de condutor de ambulância ou que desempenhem essa função 

no âmbito dos serviços municipais de saúde do Município de Soledade, especialmente no SAMU e na Unidade Hospitalar de Soledade, as 

limitações de horários constante no presente Decreto, observando-se a necessidade e conveniência da Administração. 

  

§1º A escala será elaborada pelas Coordenações dos Serviços do SAMU e Unidade Hospitalar, individualmente, estabelecendo plantões de 

12 horas diárias a serem desempenhadas por cada servidor, compreendendo dois turnos a serem observados, de 07 às 19 horas, e de 19 às 07 

horas; 

§2º Na elaboração da escala deve ser considerado para todos os efeitos, que o condutor de ambulância e o motorista que desempenhe tal 

função não poderá ter uma carga horária superior a 12 horas por dia, devendo-se assegurar um intervalo de no mínimo 12 horas, entre um 

plantão e outro a ser prestado por aquele servidor. 

  

Art. 2º Fica vedada a permuta de carga horária entre os servidores mencionados no caput do artigo anterior, e em caso de ausência de 

servidor ao serviço caberá a Coordenação convocar servidor para substituir o faltoso, atribuindo horas extras para o substituto e falta para o 

faltoso, observando o disposto no §2º do artigo anterior. 

  

Art. 3º Incumbe as Coordenações dos órgãos informar a escala de serviços ao Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento para 

fins de acompanhamento do cumprimento desta Decreto, bem como para calcular o adicional noturno, que incidirá sobre o horário laborado 

das 22 às 05 horas. 

  

Parágrafo Único. É de responsabilidade de cada servidor público, e neste caso específico, dos nominados na escala de serviço, zelar pelo bom 

andamento do serviço, nos termos da Lei Complementar de nº. 005/2002, estando sujeitos às suas sanções aqueles que descumprirem suas 

determinações. 

  

Art. 4º As horas de serviço prestado pelos servidores descritos no art. 2º, em razão da presente convocação, para cumprir a escala prevista 

em substituição ao faltoso, serão consideradas extraordinárias para fins de remuneração, obedecendo-se os limites estabelecidas no art. 109 

da Lei Complementar de nº. 005/2002. 

  

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº. 032/2018, 

de 09 de abri de 2018. 

  

Soledade, Paraíba, 30 de maio de 2018. 

  

GERALDO MOURA RAMOS 
Prefeito Constitucional 
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