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DECRETO MUNICIPAL Nº 159/2022

PREFEITURA MUNICIPAL, PEIXE-TO.

“INSTITUI O TURNO ÚNICO DE TRABALHO
NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
PEIXE-TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXE, ESTADO
DO TOCANTINS, AUGUSTO CÉZAR PEREIRA
DOS SANTOS, no uso das atribuições legais e
constitucionais, conferidas pela Lei Orgânica
deste Município, e,

CONSIDERANDO que o turno único não trará
prejuízo para o bom atendimento e
funcionamento das repartições públicas
municipais bem como gerará uma economia
considerável no tocante a gastos com energia,
telefone, material de expediente, combustíveis
e outras despesas;

CONSIDERANDO que a adoção de turno único
significa, em regra, mudança de atendimento
das repartições, com reflexo no horário de
trabalho dos servidores, mas não a alteração de
carga horária fixada em lei para os cargos,
portanto, medida discricionária do Chefe do
Poder Executivo;

CONSIDERANDO que a jornada única de
trabalho reduz despesas sem prejuízo
administrativo à população, uma vez que
permanece mantida a prestação e atendimento
dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO - ainda que outras esferas da
Administração e em outros Poderes do Estado
já têm seu funcionamento fixado em tal regime.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica instituído o TURNO ÚNICO
continuo de seis (06) horas diárias, das 7h às
13h, nas repartições públicas municipais, onde
funcionam os setores administrativos das
secretarias, de segunda a sexta-feira;
excetuando-se os serviços essenciais que
manterão seus funcionamento normal, das 7h
às 11h e das 13h às 17h, assim compreendidos:
Educação, Saúde, Vigilância, Cras, Limpeza
Pública, Abastecimento, Transporte, e Obras
Públicas, Coleta de Lixo, Defesa Civil Municipal,
Conselho Tutelar, e Coletoria Municipal.

1º - Na Educação - As Escolas Municipais,
seguirão seu regime de trabalho normal,
conforme Calendário Escolar de 2022;

2º - O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
cumprirão expediente normal quando
houver a necessidade contínua de
certame;
3º - Fica ainda determinado que os
funcionários poderão, de acordo com a
necessidade, serem convocados para o
desempenho de serviços inadiáveis, em
horário a ser estabelecido pelas
respectivas chefias, não configurando
jornada extraordinária de trabalho.

Art. 2º O turno único, instituído por este
Decreto, vigorará no período de 04 de agosto a
31 de dezembro de 2022, podendo ser
prorrogado automaticamente.

Parágrafo único. Poderá ser revogado, a
qualquer momento, o regime de turno único,
por motivo de superior interesse público ou se
verificado, na pratica, não alcançada os
objetivos elencados

Art. 3°. Revogadas as disposições em
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contrário, este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
PEIXE, Estado do Tocantins, em 02 de agosto
de 2022.

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
O Secretário de Gestão e Finanças, no
exercício de suas atribuições certifica que o
Decreto nº 159/2022, de 02/08/2022, foi
fixada no placar de publicações da Prefeitura
Municipal de Peixe - TO, nesta data.
Peixe - TO, 02/08/2022.
 

ADILSON RIBEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Gestão e Finanças 
Decreto nº178/2021

 

AUGUSTO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREFEITURA MUNICIPAL, PEIXE-TO

O Município de Peixe – TO, através do Prefeito
Municipal,  usando de suas  atribuições  legais,
comunica  aos  interessados,  que  o  Pregão
Presencial  SRP  nº  009/2022,  Processo
Administrativo  268/2022,  com  data  de
reabertura para as 09:00 horas, do dia 12 de
julho de 2022, foi declarado deserto, portanto
torna-se fracassado.

MOTIVO:  Considerando  que  o  mesmo  foi
publicado  na  edição  nº  020/2022,  de  26  de
maio de 2022, e republicado nas edições: nº
025/2022, de 13 de junho de 2022, e 028/2022,
de 30 de junho de 2022, do Diário Eletrônico do
Município de Peixe – TO.

Considerando  ao  final  que  o  procedimento
licitatório  é  uma  ferramenta  para  ampliar  a
concorrência  entre  licitantes,  no  tocante  ao
órgão promotor do certame angariar preço mais
vantajosos para aquisição de bens e serviços.

AUTORIZO:  Autorizo  o  Pregoeiro  Geral  do
Município  de  Peixe,  editar  outro  certame
licitatório, para maior celeridade seja incluso os
p r o d u t o s  o r i u n d o s  d o s  p r o c e s s o s
administrativos nºs  255/2022 e 262/2022,  no
entanto  sejam  utilizados  os  documentos
preliminares  do  Processo  Administrativo
268/2022  (cópia),  para  abertura  do  novo
procedimento  licitatório.

 

Augusto Cézar Pereira dos Santos

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREFEITURA MUNICIPAL, PEIXE-TO

O Município de Peixe – TO, através do Pregoeiro
e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições
legais,  conforme  Portaria  Municipal  nº
006/2022,  e  na  forma  do  disposto  na  Lei
Federal  10.520/2002,  subsidiada  pela  Lei
Federal 8.666/93, Lei Complementar 123/06, e
suas alterações posteriores, Lei Complementar
147/2014,  de  07  de  agosto  de  2014,  torna
públ ico  para  conhecimento  de  todos
interessados,  que  Pregão  Presencial  nº


