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DECRETO No 640, DE 13 DE AGOSTO DE 2009 

lnstitui o Cadastro de Controle de Saidas dos 
servidores municipais, instifui normas para 
seu uso e da outras providihcias. 

0 Prefeito Municipal de Tio Hugo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

das atribuiqdes que lhe sao conferidas pela ~ e ~ i s l a ~ a o  em vigor e, 

Considerando a necessidade de realizar o registro de saida das 

reparti~des publicas, dos sewidores rnunicipais sujeitos ao registro ponto, para 

tratar de assuntos de interesse publico ou particular, 

DECRETA 

Art. lo. Fica instituido no Municipio de Tio Hugo, o Cadastro de 

Controle de Saida dos sehidores municipais para tratar de assuntos de 

interesse publico e particular. 

Art. 2'. 0 controle sera realizado com a utilizaqEio de livros especificos 

para o fim de saida corn o fim de interesse publico e outro para o interesse 

particular o qua1 devera ser preenchido e assinado pelo servidor a cada vez 

que houver a necessidade de sair de seu local de trabalho para tratar de 

assuntos fora das dependGncias de orgao pljblico municipal. 

Paragrafo ~ n i c o .  Ao sair e ao retornar, o sewidor devera preencher 0 

formulario do livro, anexo a este decreto, o qua1 passa a fazer parte integrante 

do mesrno. 
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Art. 3'. 0 Controle de Saidas devera ser realizado pelos servidores 

efetivos e pelos servidores que ocupam cargo em comissao ou funqao de 

confianqa sujeitos ao registro ponto. 

Art. 4'. Nas saidas que tratarem de assuntos pessoais, nao sera 

necessario o detalhamento do motivo da saida mas apenas seu motivo 

generico. 

Art. 5'. Ao final de cada m&s, os livros corn os registros de saidas 

receberao a analise, o visto e a aquiescencia da Gerencia Municipal. 

Art. 6'. Atrasos, faltas ou saidas sem a devida justifica@o poder3o ser 

descontadas da remuneraqao do servidor. 

Art. 7'. Este decreto entra em vigor na data de sua publica~ao 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de agosto de 2009 

I 

Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

NELSON - R E 10 DAPPER 

Secretario da Administra~ao, 

Planejamento e Finanqas 




