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PORTARIA Nº 17/2021, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 
 
Autoriza a conversão integral em pecúnia de férias não 
usufruídas por servidor público, por necessidade de serviço 
a bem do interesse da Câmara Municipal de São Martinho. 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal de São Martinho, Estado de Santa Catarina, Vereadora Anelise 
Wiemes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87, inciso V, alínea “e” do Regimento 
Interno, com fundamento na Lei nº1.415/2011, de 15 de fevereiro de 2011 e, 
 
CONSIDERANDO o Requerimento de concessão Férias do servidor Sérgio Steiner, protocolado no dia 24 
de setembro de 2021, indeferido por necessidade de serviço a bem da Câmara Municipal de São Martinho. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar o benefício constitucional das suas férias regulares no 
período que lhe deveriam ser concedidas. 
 
CONSIDERANDO a vacância do cargo efetivo de Técnico Legislativo, decorrente de exoneração a pedido 
do titular do cargo. 
 
CONSIDERANDO que a Câmara Municipal encontra-se em fase de chamamento de candidato aprovado 
em concurso público para preencher a vaga, aguardando o vencimento do prazo para ser empossado e 
entrar em exercício. 
 
CONSIDERANDO que o servidor Sérgio Steiner, além das atribuições normais do seu cargo, está 
executando todas as atividades inerentes àquelas funções do cargo de Técnico Legislativo. 
 
CONSIDERANDO a natureza contínua dos serviços necessários a administração no desempenho de suas 
atribuições, que se interrompidos podem comprometer a continuidade das atividades administrativas e 
legislativas da Câmara Municipal 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Autorizar a conversão integral em pecúnia das férias não usufruídas ao servidor Sérgio Steiner, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, matrícula nº14, por necessidade de serviço a bem 
do interesse da Câmara Municipal de São Martinho. 
 
Art. 2º A conversão integral em pecúnia das férias vencidas é referente ao período aquisitivo de 
07/01/2019 a 06/01/2020. 
 
Art. 3º O valor correspondente a conversão integral em pecúnia das férias, será creditado na conta do 
servidor no dia 1º de outubro de 2021. 
 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no orçamento anual vigente, suplementadas se necessário. 
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
São Martinho/SC, 28 de setembro de 2021. 
 

 
Vereadora Anelise Wiemes 

Presidente 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO 
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