ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 12228 - DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.
INSTITUI REGIME DE FÉRIAS COLETIVAS AO FUNCIONALISMO PUBLICO DO
MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO E DA OUTRAS PROVIDENCAIS.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VIII e X do artigo 96 da Lei Orgânica
Municipal, de conformidade com o § 4º do artigo 111 da Lei Complementar nº 016 de 04 de
abril de 2000, e considerando que as Secretarias e Órgãos manterão plantão de
atendimento, e os serviços essenciais funcionarão sem interrupção para a comunidade;
DECRETA
Art. 1º - Fica instituído o regime de férias coletivas de 20 (vinte) dias aos
funcionários do Poder Executivo Municipal e Fundações, no período compreendido entre
os dias 11 a 30 de janeiro de 2016.
Art. 2º - No período de férias coletivas, os Secretários e Dirigentes, deverão
organizar escalas de plantão nos setores considerados prioritários, de modo a garantir a
prestação de serviços básicos à população, sendo os respectivos servidores excetuados
integral ou parcialmente, do gozo de férias coletivas.
Art. 3º - As Secretarias e Órgãos municipais deverão enviar ao Departamento
de Recursos Humanos até o dia 05 de dezembro de 2015, relação nominal dos servidores
públicos que optaram por usufruir da antecipação de gozo de férias a que se refere este
Decreto.
Art. 4º - O regime de férias coletivas poderá ser suspenso ou cancelado a
qualquer tempo, em virtude de necessidade imperiosa dos trabalhos dos servidores.
Art. 5º - Os servidores admitidos há menos de 12 (doze) meses gozarão neste
período férias proporcionais, iniciando novo período aquisitivo.
Art. 6º - Não estão sujeitos aos efeitos do presente decreto os servidores do
magistério lotados na Secretaria Municipal de Educação, que deverão observar escala
própria de férias coletivas.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 27 de novembro de 2015.

ALCIDES GROHSKOPF
Prefeito Municipal

GEÓRGIA A. V. DA LUZ BLEYER MENDES
Secretária de Administração
e Recursos Humanos
Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 27 de novembro de 2015.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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