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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 
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DECRETO Nº 12 DE 27 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 

FÉRIAS COLETIVAS AOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

ITATI/RS. 

 

 

 

  FLORI WERB, Prefeito do Município de Itati, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do 

Município e,  

 

CONSIDERANDO, a pandemia ocasionada pelo COVIC-19 e sua 

propagação e contágio através de contatos por proximidade e aglomeração, 

fazendo-se necessário que sejam tomadas providências do sentido de coibir a 

sua propagação; 

  

CONSIDERANDO, a necessidade de diminuir o contato de pessoas 

nos órgãos e departamentos da administração pública municipal, visando 

reduzir a intensidade da prestação de serviços públicos, sem prejuízos à 

comunidade, o que será possível com a concessão de férias coletivas aos 

servidores públicos municipais; 

  

CONSIDERANDO, que a concessão de férias coletivas é ato 

discricionário da autoridade competente, por conveniência da Administração 

Pública, baseado no princípio da Supremacia do Interesse Público e neste caso 

considerando também o interesse público relevante; 

  



CONSIDERANDO, o princípio da continuidade dos serviços 

públicos, a exigir a manutenção dos serviços essenciais, assim como a 

uniformidade na conduta entre os diversos órgãos do Município; 

  

CONSIDERANDO, o Decreto nº 10, de 20 e março de 2020, que 

Declara Estado de Calamidade Publica e dispõe sobre medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente do surto epidêmico de coronavírus (CONVID-19), no Município de 

Itati; 

  

 

DECRETA: 

  

Art. 1º - Ficam concedidas férias coletivas aos servidores públicos 

municipais, no período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme a listagem 

constante do anexo I do presente Decreto, podendo ser prorrogado caso 

constatado a necessidade decorrente a COVID-19, com exceção dos serviços 

considerados essenciais que, pelas suas naturezas, não poderão sofrer 

alterações. 

  

Art. 2º - Consideram-se, neste período, serviços essenciais os 

relacionados à saúde e as tarefas administrativas que tem prazos legais 

específicos de execução e aqueles cuja paralisação poderão causar prejuízos à 

administração e riscos à população. 

Parágrafo Único. O funcionamento dos serviços essenciais será 

disciplinada em escala e números suficientes, em cada órgão, relativamente aos 

seus servidores e serviços, de forma a não sofrerem interrupção. 

  

Art. 3º - As férias coletivas concedidas por este ato serão 

descontadas dos períodos aquisitivos vencidos e/ou a vencer. 

Parágrafo Único. No caso de férias à vencer, o pagamento do 1/3 

de férias, somente será pago mediante a implementação do efetivo direito, 

considerando o lapso temporal de 12 meses ou eventual rescisão antecipada. 

  

 



Art. 4º Os afastamentos já concedidos aos servidores 

pertencentes ao grupo de risco, incluindo gestantes, ou aqueles com mais de 60 

(sessenta) anos, ficam a contar desta data convertidos automaticamente em 

férias coletivas nos termos do presente Decreto. 

  

Art. 5º - A Secretaria de Administração deverá adotar as medidas 

cabíveis inerentes a formalização das férias ora concedidas. 

 

Art. 6º - Qualquer servidor relacionado no Anexo I deste Decreto 

poderá ser convocado antecipadamente para retorno as suas atividades, em 

eventual necessidade ou interesse público. 

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITATI, em 27 de março de 2020. 

 

 

FLORI WERB 

Prefeito Municipal


