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DECRETO Nº. 3549, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

SÚMULA: Altera o horário de expediente 

nas repartições públicas municipais, no âm-

bito do poder executivo, nos dias de jogos 

da Seleção Brasileira de Futebol na Copa 

do Mundo FIFA 2022. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, notadamente o artigo 69, VIII da Lei 

Orgânica Municipal. 

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. 1º Em caráter excepcional fica alterado o horário de expediente nas re-

partições públicas, exceto para serviços considerados essenciais, nos dias úteis em que 

houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, nos termos 

deste Decreto. 

§ 1º O horário de expediente, nos dias referidos no caput deste artigo, será: 

 

I – nos dias em que os jogos se realizarem às 12h: o expediente será das 

7:30h às 11:30h. 

II – nos dias em que os jogos se realizarem às 13h: das 7:30h às 12:30h. 

III – nos dias em que os jogos se realizarem às 16h: das 7:30h às 11:30h e 

das 12:30h às 15:30h. 

 

Art. 2º As Escolas Públicas Municipais dispensarão as aulas do turno ves-

pertino nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol. 
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Art. 3º As disposições contidas no artigo 1º não se aplicam para a Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA 24h), que atenderá normalmente. 

 

Art. 4º Para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) se aplica os horários de 

funcionamento citados no artigo 1º deste decreto.  

 

Art. 5º As repartições públicas que prestam serviços essenciais e de inte-

resse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias 

mencionados no artigo 1º deste decreto. 

 

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

LUCAS MACHADO RIBEIRO 

Prefeito do Município de Reserva 

Estado do Paraná 

 


