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PORTARIA No 1.312, DE 2 DE ABRIL DE 2020 

 

Antecipa feriados de 15 e 21 de abril a todos os 
servidores da Câmara Municipal de Rio do Sul. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, no uso de 
suas atribuições regimentais, mais especificamente o inciso XXXVI, art, 40 da 
Resolução nº 597, de 13 de dezembro de 2010; 

 
CONSIDERANDO a situação excepcional de emergência desencadeada 

pelo Novo Coronavírus (Covid19). 
 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 535, de 30 de março de 2020, o 
qual estabelece por mais sete dias o regime de quarentena, à partir de 1º de abril 
de 2020; 

 
CONSIDERANDO a Portaria da Câmara Municipal de Rio do Sul nº 1.311, 

de 24 de março de 2020, a qual concedeu dez dias de férias coletivas a todos 
os servidores do Poder Legislativo de Rio do Sul, e que esse período de férias 
finda em 4 de abril de 2020;  

 
CONSIDERANDO, diante do cenário extraordinário, a utilização do 

recurso da analogia e do Princípio da Eficiência, tendo por base a Medida 
Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que “dispõe sobre as medidas 
trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-
19), e dá outras providências”; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Antecipar, no âmbito do Poder Legislativo de Rio do Sul, o gozo 

dos feriados não religiosos do dia 15 de abril (dia do município) e do dia 21 de 
abril (Tiradentes) para os dias 6 e 7 de abril, respectivamente. 

 
Art. 2º. O disposto no artigo 1º não suspende a Sessão Legislativa de 

2020, permanecendo ativos os protocolamentos eletrônicos, tramitações de 
proposições, prazos, reuniões de comissões e sessões ordinárias e 
extraordinárias. 

Parágrafo único. Nos dias de Sessões Ordinárias, ficam automaticamente 
convocados para o trabalho, das 7h30 às 13:30, os servidores dos seguintes 
setores administrativos, devendo a compensação de 1 dia de folga por 1 dia de 
trabalho dar-se posteriormente, mediante negociação com a chefia imediata: 
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I – Secretaria Legislativa; 
II – Procuradoria Jurídica; 
III – Tecnologia de Informação; 
IV – Comunicação Social. 

 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  
Rio do Sul, 2 de abril de 2020. 
 
 
 
CARISO SÁVIO GIACOMINI 
Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul 
[Assinado Digitalmente] 
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