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DECRETO Nº 2.904, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
 
RECESSO.  Define sobre o recesso das atividades do Poder Executivo 
Municipal e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, 
No uso de suas atribuições legais, resolve 
 
D E C R E T A R:                                                                                                       
 
Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas administrativas 

municipais nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021, alusivos à festa natalina (25 de dezembro - 
feriado nacional) e de confraternização universal de final de ano (1º de janeiro - feriado 
nacional). 

 
Art. 2º Fica determinado o recesso das atividades do Poder Executivo Municipal, 

no período de 23, 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, bem como nos dia 03, 04 e 05 de janeiro 
de 2022. 

 
Parágrafo Único. O último dia de expediente do ano será em 22 de dezembro de 

2021 (quarta-feira) e o retorno das atividades ocorrerá em 06 de janeiro de 2022 (quinta-feira). 
 
Art. 3º O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, a qualquer momento, 

suspender o recesso e determinar o imediato retorno ao trabalho. 
 
Art. 4º O titular de cada órgão deverá definir até 15 de dezembro de 2021 quais 

serviços e servidores não participarão do recesso previsto neste Decreto, cabendo-lhe notificar 
diretamente os servidores, especificando em quais dias cada um irá trabalhar. 

 
Parágrafo Único. A Contadora Geral do Município convocará os servidores 

públicos para efetuar os lançamentos e registros necessários durante o período de recesso.  
 
Art. 5º O recesso de que trata este Decreto não será aplicado aos serviços 

públicos essenciais, que deverão ser garantidos pelos órgãos competentes. 
 
Art. 6º O recesso de que trata este Decreto não se aplica aos servidores regidos 

pelo Estatuto do Magistério Público (Lei Complementar nº 097, de 15 de dezembro de 2010), 
considerando que possuem regramento específico (art. 170). 

 
§ 1º O disposto no § 4º do art. 170 da Lei Complementar nº 097/2010 não se 

aplica aos titulares do cargo de vigia  
 
Art. 7º A Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Saneamento, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Segurança 
Pública, Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Assistência Social 
deverão reforçar o atendimento dos serviços essenciais, através de escala de serviços e plantões, 
se for o caso, bem como definir quais setores/serviços não participarão do recesso, mediante ato 
próprio. 



 
 

                        

 
Art. 8º Fica estabelecido que a Secretaria Municipal de Educação organizará 

férias integrais antecipadas aos profissionais admitidos em caráter temporário (ACT’s), a partir 
de 03 de janeiro de 2022. 

 
§ 1º Os profissionais admitidos em caráter temporário da educação que não 

tiverem o direito adquirido para usufruir de férias integrais em janeiro de 2022, na hipótese de 
rescisão contratual sem completar o período de 12 (doze) meses de contrato, terão o montante 
correspondente descontado em eventual rescisão contratual, a ser calculado e retido pela 
Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas; 

 
§ 2º A Secretária Municipal de Educação poderá convocar servidores admitidos 

em caráter temporário (ACT’s) para cumprir expediente dentro das unidades administrativas da 
respectiva pasta, ficando estes dispensados das férias antecipadas. 

 
Art. 9º O Centro Administrativo, situado à Avenida Hilza Terezinha Pagani, 280, 

Pagani, neste Município, passará a funcionar, no mês de janeiro de 2022, em turno único, 
compreendido das 13:00 às 19:00 horas. 

 
§ 1º Fica estabelecido que as unidades administrativas e órgãos do Poder 

Executivo deverão organizar escala de férias, preferencialmente para o mês de janeiro de 2022, 
dos servidores públicos, devendo assegurar o respectivo funcionamento do setor, observado o 
turno único; 

 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplicam às atividades essenciais e às categorias 

que possuem escala de plantão ou serviços específicos, bem como àquelas necessárias para o 
pleno funcionamento de órgãos públicos. 

 
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias.  
 
Palhoça, 29 de outubro de 2021. 
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