
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
Estado de São Paulo

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.874, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2.021

“Dispõe  sobre  o  horário  de  expediente  dos  servidores
públicos municipais relativos aos dias que específica, e
dá outras providências.”

Cláudio  Manoel  Melo,  Prefeito  Municipal  de  Rio  Grande  da  Serra,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei

DECRETA

Art. 1º. – Em decorrência das festividades de final do ano de 2.021, os
servidores que trabalham nas unidades administrativas municipais poderão revezar-se nas 2 (duas)
semanas que antecedem, respectivamente, ao Natal e o Ano Novo, da seguinte forma:

I – Na semana do dia 20 à 23 de dezembro de 2021; e

II – Na semana do dia 27 à 30 de dezembro de 2021.

Parágrafo Único – Serão considerados pontos facultativos os dias 24 e
31 de dezembro de 2.021, nos termos do Decreto Municipal 2.756 de 01 de dezembro de 2.020.

Art.  2º.  -  O  servidor  público  municipal  deverá  compensar  os  dias
referentes ao revezamento, previstos nos incisos I e II, do artigo anterior, cabendo ao superior
hierárquico definir referida compensação em relação a cada servidor, de acordo com o interesse e
a peculiaridade do serviço.

Art. 3º. –  Excetuam-se das disposições deste Decreto e obedecerão aos
horários normais de trabalho, as unidades que, pela natureza de seus serviços e,  a critério de
autoridade competente, não possam sofrer solução de continuidade, principalmente as que atuam
nas áreas de saúde, segurança, serviços funerários, cemitérios, transportes, abastecimento de água
e limpeza em geral.

Art.  4°.  - Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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