
 
 

DECRETO Nº 205, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

FIXA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO TUTELAR NOVA OLINDA/TO. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica,  

CONSIDERANDO que a atual configuração de horário de funcionamento do Conselho 

Tutelar é fato público e notório dos munícipes de Nova Olinda/TO; 

CONSIDERANDO a necessidade de jornada habitual, permanente e atendimento 

presencial  de 40 horas semanal; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Conselho Tutelar funcionará das 7:00 hs(sete horas) às 17:00 hs (dezessete 

horas), de segunda a sexta-feira, promovendo, durante esse período, o atendimento 

presencial ao público e a execução de suas demais atividades. 

§ 1º A organização do atendimento ao público, incluindo a escala de plantão remoto e as 

demais regras aplicáveis ao seu funcionamento, será elaborada pela presidência do 

Conselho Tutelar em até 30 (trinta) dias contados da entrada em vigor deste decreto, 

respeitadas as especificidades e dinâmicas territoriais. 

§ 2º Deverá ser elaborada escala de plantão remoto considerando a disponibilidade de, 

pelo menos, 1 (um) Conselheiro Tutelar no período não compreendido no caput deste 

artigo, incluídos os sábados, domingos e feriados. 

Art.2º O registro de frequência será diário no início e término do expediente,  bem como 

nas entradas e saídas de cada turno. 

Art. 3º Fica estabelecida a tolerância de 10 (dez) minutos diários, nos registros de entrada 

e saída, que será computada no cálculo da jornada diária, semanal e mensal, ou seja, não 

haverá prejuízo da carga horária, não sendo computado para fins de serviço 

extraordinário. 

 

§ 1º Atrasos na entrada ou saídas antecipadas superiores à tolerância referidas no caput 

serão descontados da remuneração, de forma proporcional, salvo nas hipóteses de 

compensação justificadas e autorizadas pelo Secretário responsável ou chefia imediata. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-florianopolis-sc


 
 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS. 

 

 

 

 

JESUS EVARISTO CARDOSO 

Prefeito Municipal 


