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DECRETO Nº. 5544 

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Concede férias coletivas ao Magistério Público 

Municipal. 

 

Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal. 

 
CONSIDERANDO, o parecer n º 07/2003 do Conselho Municipal de 

Educação e Cultura, que autoriza o Executivo Municipal a conceder férias coletivas 
aos funcionários das Escolas Municipais de Educação Infantil sempre que houver a 
concordância dos pais; 

 

CONSIDERANDO, que a Lei nº 3320/2012, em seu art. 112, 

concede trinta dias de férias aos servidores municipais e o art. 120, refere que as 

férias dos professores serão concedidas durante o período de férias escolares, e 

visando a uniformidade das férias dos professores da Rede Pública Municipal de 

Ensino; e  

 

CONSIDERANDO, que nas escolas de ensino fundamental ficará 

um responsável de plantão para caso de necessidade no fornecimento de 

documentos a alunos, pais ou responsáveis. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam concedidas férias coletivas ao Magistério Público Municipal e 
servidores municipais lotados nas Escolas Municipais, no Laboratório Municipal e 
no Setor Administrativo da SME, referentes ao ano de 2018, no período de 02 de 
janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019. 
 
§ 1º - No período das férias coletivas os pedidos de vagas, transferências e 
fornecimento de documentos a alunos, pais ou responsáveis serão realizados nas 
EMEFs e EMEIs, através de plantão. 
 
§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo e terão seus períodos de 
férias concedidos conforme interesse e necessidade da Administração, mediante 
pedido e análise de cada caso, os seguintes servidores: 
 
I – Servidores lotados no setor administrativo e informados pela SME; 
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II – Monitores de Educação Infantil selecionados através de processo seletivo para 
contratação temporária, uma vez que ainda não completaram período aquisitivo de 
férias; 
 
III – Motoristas; 
 
§ 3º - O período de férias dos motoristas lotados no transporte escolar deverá ser 
gozado necessariamente até o início do ano letivo. 
 
§ 4º - A EMEI Rosa Maria Chamum Bernardi terá seu funcionamento normal para 
atendimento dos pais e alunos que necessitarem da escola durante o mês de 
janeiro. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 27 (vinte e 

sete) dias do mês de dezembro de 2018. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã 
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