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DECRETO N° 6198, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Dispõe sobre Férias Coletivas aos Servidores 

Públicos Municipais e suspende a contagem dos 

prazos inerentes aos atos, procedimentos e 

processos administrativos, no período de 

16/12/2021 a 14/01/2022. 

 

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, 

incisos VII, c/c art. 70, inciso I, alíneas “n”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 

05 de Abril de 1.990, e  

 

CONSIDERANDO que compete à administração pública municipal, nos termos do 

artigo 85 da Lei Complementar n° 01/93, estatuir o período de férias de seus servidores, 

podendo, inclusive, fazê-lo de forma coletiva, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica estabelecido o período de Férias Coletivas aos Servidores da 

Administração Direta e Indireta, compreendido entre 16/12/2021 a 14/01/2022. 

 

Parágrafo único. Os Servidores em gozo de férias coletivas terão os dias deduzidos 

do respectivo período aquisitivo de férias. 

 

Art. 2º Não estão sujeitos aos efeitos do presente decreto:  

a) Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação que deverá 

observar escala própria de férias coletivas; 

b) Os servidores que desempenham suas funções junto ao SIMPLIFICA TIMBÓ, 

que permanecerá com seu horário normal de atendimento. 

 

Art. 3° Ficam suspensos o expediente e os prazos inerentes aos atos, procedimentos e 

processos, inclusive os administrativos em trâmite no Município de Timbó, que estejam 

embasados na Lei Complementar Municipal n° 01/93, bem como as atividades relacionadas 

ao fornecimento de cópias e certidões, durante o período de 16/12/2021 a 14/01/2022. 
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Parágrafo único. Ficam excluídos dos efeitos da suspensão apenas os prazos 

inerentes ao trâmite dos atos, procedimentos e processos relativos às licitações e de trânsito, 

os quais fluirão regularmente durante o período de férias coletivas, cabendo as secretarias 

responsáveis pelos mesmos adotar as medidas necessárias a seu efetivo cumprimento, 

adotando-se o regime de plantão. 

 

Art. 4º Excepcionalmente, no período de férias coletivas, ou seja, de 16/12/2021 a 

14/01/2022, os Secretários Municipais, Procurador, bem como os Presidentes das Fundações 

Municipais de Esportes e Cultura e Turismo; Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais de Timbó - TIMBOPREV e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Timbó -  SAMAE, deverão organizar escalas de serviço e/ou plantão nos setores necessários a 

manutenção de atividades essenciais ao regular funcionamento da administração, estando os 

respectivos servidores excetuados, integral ou parcialmente, do gozo das férias de que trata o 

presente Decreto. 

 

§1° Os órgãos que adotarem escala para manutenção dos serviços durante o período 

de férias coletivas, fica autorizada a instituição, em regime excepcional, de jornada especial 

de trabalho de 06 (seis) horas diárias ininterruptas, desempenhadas em turno único e contínuo, 

de segunda à sexta-feira, no horário compreendido entre as 07 (sete) horas e às 13 (treze) 

horas. 

 

§2° A redução da jornada de trabalho não implicará na redução dos vencimentos dos 

servidores abrangidos pelo presente Decreto, porém, afasta a percepção de horas extras ou 

banco de horas naquilo que não exceder a jornada diária normal de trabalho para o 

cargo/função. 

 

§3° O cumprimento do horário de trabalho de que trata este artigo será comprovado 

mediante o registro obrigatório de ponto, o qual servirá inclusive para fins de fiscalização 

quanto à pontualidade e assiduidade do servidor. 

 

§4° A inobservância às regras dispostas no presente Decreto culminará ao infrator a 

incidência nas sanções impostas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Timbó 

(Lei Complementar n° 01/93), por desrespeito ao dever funcional. 
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Art. 5° Ressalvados os serviços essenciais, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021 não 

haverá expediente, inclusive perante o SIMPLIFICA TIMBÓ, nem desconto dos servidores 

que se encontrem em atividade no período.  

 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua 

validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 

2128, de 28 de outubro de 2010. 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 10 de novembro de 2021; 152º ano de Fundação; 87º 

ano de Emancipação Política. 

 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
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