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DECRETO No 4412021, de 17 de dezembro de 2021.

Dispõe sabre medidas administrativas operacionais

para gozo de férias e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICíPIO DE BARRA DE SANTANA,

ESTADO DA PARAíBA, no uso de suas atribuiçÕes legais que lhes são

conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, e demais

Legislação em vigor, e

CONSIDERANDO a necessidade de organizar e operacionalizar

administrativamente o gozo de férias pelos servidores públicos do município de

Barra de SantanalPB,

DECRETA:
Art. ío. Os procedimentos relativos às férias dos servidores municipais

obedecerão ao disposto neste Decreto.

Art. 20. As comunicações referentes às férias dos servidores deverão ser

efetuadas pelas respectivas chefias à Secretária l\íunicipal de Administração

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do início das férias, salvo

por expressa autorização do titular da pasta administrativa.

Art. 30. As unidades de trabalho de apoio administrativo, verificado o direito do

servidor às férias, deverão comandar o correspondente registro na ficha

funcional do servidor.

§ 10. Somente será permitida vendalconversão de férias em pecúnia em

situações excepcionaís, Iimitado a um terço do período de gozo anual,
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justificada pela absoluta necessidade de serviço, condicionada à autorizaçâü

pela Secretaria Municipal de Finanças.

§ 20. quanto ao gozo, deverá ficar registrado na ficha funcional do servidGí:

a) quantidade de dias;

b) exercício a que se refere;

c) data de início; e

d) data de fim

§ 3o. quanto à vendalconversão em pecúnia de um terço do período de gozo,

nos casos previstos no parágrafo único:

a) quantidade de dias;

b) exercício a que se refere; e

c) o período correspondente às férias vendidas/convertidas.

AÉ. 4o. Efetuados os comandos a que se refere o art. 3o deste Decreto, serão

creditados ao servidor juntamente com o pagamento da retribuição mensal, que

antecede o início do gozo de férias.

Art. 50. O gozo de férias do servidor deverá ser feito em um único período,

ficando vedado o fracionamento do período de férias.

Art. 60. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando

revogadas as disposiçÕes em contrário.

Reg istre-se. Pu blique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, em 17

de dezembro de 2021.

CACILDA FA LOPES DE ANDRADE
Prefeita Constitucional
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