
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

EDITAL INTERNO N° 001/2019 
 

 
 
 

Convocação para ampliação de Jornada de Trabalho dos 

servidores públicos municipais da Administração Direta do 

Poder Executivo Municipal de Visconde do Rio Branco – MG 

e dá outras providências. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Iran Silva Couri, no uso 

de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos artigos 73, 98 e 99 da 

Lei Orgânica do Município, 

Considerando a Lei Complementar nº 69 de 23 de junho de 2017 que dispõe sobre a 

Jornada de Trabalho dos Servidores Públicos da Administração Direta do Poder 

Executivo Municipal de Visconde do Rio Branco – MG, e dá outras providências; 

Considerando que o exercício de atividades em jornada flexível só poderá ser 

exercido por servidores públicos municipais da Administração, conforme regras 

contidas no Decreto Nº 13 de 10 de janeiro de 2018 e art. 5º da Lei Complementar nº 

69 de 23 de junho de 2017; 

Considerando o memorando interno nº 155/2019 encaminhado pelo Secretário Municipal 

de Saúde, informando sobre a necessidade de ampliação de jornada de um cargo de 

Fisioterapeuta, uma vez que a jornada de trabalho semanal estabelecida para o 

servidor fisioterapeuta é de 20 horas semanais; 

Considerando a exoneração do Diretor Centro de Reabilitação Municipal José 

Anataniel Werneck; 

Considerando a necessidade de definição de um coordenador fisioterapeuta para o 

Centro de Reabilitação Municipal José Anataniel Werneck;  

 

Considerando que o coordenador deverá ser o RT – Responsável Técnico junto ao 

CREFITO-4 – Conselho Regional de Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

da 4ª região. a necessidade de promover as atividades d e  reabilitação para 

ajudá-los na sua recuperação e integração social;  

 

Considerando a necessidade de desenvolvimento e reabilitação dos pacientes 

portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas do Centro de Reabilitação de 

Fisioterapia; 

 

Considerando a necessidade de promover as atividades d e  reabilitação para 

ajudá-los na sua recuperação e integração social. 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Ampliar jornada de trabalho do servidor público municipal 

da Administração Direta do Poder Executivo conforme descrição abaixo: 

 

OBS: Horário de Trabalho de 7hs as 9hs é referente à Ampliação da jornada, além 

desse horário, o servidor deverá cumprir a jornada de 4 horas diárias, perfazendo 

um total diário de 6 horas com o controle do ponto biométrico.  

 

Art. 2° - Os servidores interessados a concorrer a vaga deverão preencher o 

requerimento modelo 1 (anexo III) do Decreto nº 013/2018, com as horas 

demandadas publicadas neste edital para a ampliação de jornada, conforme 

especificado no artigo anterior e na forma do Regulamento. 

 

Art. 3° - Havendo interesse de mais de um servidor pela jornada ampliada, 

a prioridade na escolha do servidor obedecerá aos critérios estabelecidos no art. 

12 do Decreto nº 13/2018, seguindo àquela ordem.   

 

Art. 4° - As situações não previstas serão dirimidas pelo Secretário de 

Administração e encaminhadas se necessário, à Procuradoria Geral do Município. 

 

Art. 5° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Visconde do Rio Branco, 05 de setembro de 2019. 

 
 
 
 

Iran Silva Couri 

 
Prefeito Municipal 

Cargo Número de 

Vagas 

Horas demandadas para 

ampl iação da jornada 

Local de Trabalho  Horário  de 

Trabalho 

 

Responsável  Período 

Fisioterapeuta  1  (uma) 

 

2  horas diárias, dando um 

total  de 10 horas semanais,  
além das horas exigidas 

pelo cargo.  
 

Centro de 

Reabi l i tação  
Municipal José 

Anataniel Werneck 

7hs às 9hs Secretaria  

Municipal  de 
Saúde 

Tempo 

indeterminado 


