
4 
 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

 

 

QUARTA-FEIRA • 19 DE DEZEMBRO DE 2018  

ANO XI | N º 1055 

 

 

 

 

 

DECRETO MUNICIPAL 163/2018, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

DISPÕE SOBRE O RECESSO DE NATAL E FIM DE 

ANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA, Prefeito de Oliveira dos Brejinhos, usando das atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica Municipal, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica concedido aos servidores públicos municipais, que prestam serviço na sede da Prefeitura 

Municipal e nas Secretarias Municipais e órgãos e entidades da administração municipal direta, RECESSO, 

que iniciará no dia 24 de dezembro de 2018 a 01 de janeiro de 2019. 

 

§ 1º. Os servidores em recesso deverão ficar à disposição da Administração Pública Municipal e se apresentar 

de imediato se convocado para o serviço; 

 

§ 2º. Os servidores convocados para o serviço durante o recesso não receberão horas extras e terão direito de 

compensar as horas trabalhadas, nos termos do Estatuto do Servidor Público. 

 

Art. 2º. Fica assegurado o atendimento dos serviços públicos, considerados de natureza essenciais, 

executados por servidores em serviço de urgência, ou necessidades indispensáveis ao funcionamento como os 

serviços de saúde, assistência social, serviços de recolhimento normal do lixo, serviços de limpeza pública, 

Conselho Tutelar e outros a critério de cada secretaria municipal, que em razão de sua natureza, não possam 

ser suspensas suas atividades durante o período consignado no Art. 1º, ficando cada Secretário responsável 

por sua pasta, na obrigação de disciplinar os trabalhos e/ou atendimentos, em escala de trabalho específico. 

 

Art. 3º. Aos servidores pertencentes ao quadro do magistério do Município de Oliveira dos Brejinhos, aplica-se 

o Calendário Publicado pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

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

 

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Oliveira dos Brejinhos, em 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA 

Prefeito Municipal 
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