
O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.

Considerando que a concessao de férias aos funcionários em período alternados
ocasiona, na maioria das vezes a interrupção de trabalhos programados, principalmente no
setor rodoviário

DECRETA:
Artigo 1° - Recesso Administrativo em todas as repartições Públicas Municipais, a

partir do Dia Dezoito do Mês de Dezembro do ano ele Dois Mil e Seb (18-12-2.006).
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Artigo 2° - Férias Coletivas a todos os Servidores municipais a partir do dia primeiro
do mês de Janeiro do ano de Dois Mil e Sete (01-01-2.007).

Parágrafo Único: A partir do dia Primeiro elo Mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e
Sete (01-02-2.007), Retornará as atividades normais de funcionamento da prefeitura e das
secretarias.

:\rtigo 3° - O servido que até o inicio das Férias Coletivas, não contar com no mínimo
de doze (12) meses de serviços público municipal, gozará normalmente os trinta (30) dias de
férias, ficando a quitação da mesma para o vencimento de periodo aquisitivo regular.

Artigo 4° - Caso o servidor venlla a pedir exoneração ou ser exonerado antes de
completar o período aquisitivo, para efeitos de quitação de férías coletivas gozadas
anteriormente, serão estas, descontadas na ocasião ela rescisão.

Artigo 5° - Os Serviços de limpeza de ruas, coleta de lixo, o setor de saúde e
serviços essenciais do município, durante o periodo em que não houver expediente normal,
serão organizaelos pelos chefes de elepartamelltos e secretários, escala de serviços
essenciais externos da municipalidade, a fim ele que a paralis3ção não traga prejuízos á
Comunidade.

Artigo 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publícação, revogado as
disposições em contrário .

Gabinete do Prefeito l\I1u l'cip3 e Diamante D'Oeste/PR,
Aos Oito dias do Mês de Dezembro do ano de Dois Mil e Seis.

FAUSTINO RODRIGUES DE MAGALHÃES
l'reJeito Vluni<:ipal
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