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Concede ferias coletivas aos servidores efetivos da
Secretaria Municipal de Educapfro do Municipio de
Igarap6-Agu/PA e da outras providencias.

0 Secrefario Municipal de Educagao do Municipio de Igarap6-Agu, Estado do Pafa, no

uso de suas atribuig5es legais;

Considerando os Decretos Estadual e Municipal com medidas de enfrentamento ao novo

coronavirus (COVID-19);

Considerando o disposto mos Decretos Municipais, que disp6em sobre a preveng5o e o

combate da COVID-19 e o Decreto Municipal n. 045/2020, que reafimou a decretagao

do Estado de Calamidade Pdblica no municipio de lgarap6-Agu;

Considerando que devido a pandemia da COVID-19 ha recomendap6es de Orgaos de

Satide, Decretos Estadual e Municipal para que se evite aglomerap5es e que a medida de

distanciamento  social  6  uma  ferramenta  eficaz  de  combate  a  proliferapao  do  novo

coronavirus, defendida por organismos intemacionais, tais como a Organizapao Mundial

da Satde;

Considerando  os principios  da  legalidade,  moralidade  e  eficiencia da Administragao

Ptiblica, expressos no artigo 37 da Constrfuigao Federal;

RESOLVE:

Art.  1°.    Conceder  ferias  coletivas  aos  Servidores  Ptiblicos  Efetivos  e  Estaveis  da

Secretaria Municipal de Educap5o, no periodo de 25 de maio de 2020 a 25 de junho de

2020.
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§  1° Os servidores que estao executando atividades imprescindiveis para a manutenefro

dos servigos essenciais da Secretaria Municipal de Educapao, estafao desenvolvendo suas

atividades, preferencialmente em regime de home Office, sendo as seguintes fung6es: a)

Secretario Escolar; b) Diretores e Vices Diretores das Escolas Municipais;

§ 2° 0 pagamento da remuneragao das ferias coletivas, concedidas durante a vig6ncia da

situagao de emerg€ncia, podefa ser efetuado ate o quinto dia dtil do mss subsequente a

concessao no presente caso ate junho/2020.

Art.  2°. Os  servidores em  gozo de ferias coletivas terfro 30  (trinta) dias deduzidos do

respectivo periodo aquisitivo.

Parfgrafo  Unico.  Em  periodo  de  montagem  e  distribuigao  dos  kits  de  merendas

escolares, a Secretaria Municipal de Educagao podefa requisitar Servidores que estejam

em ferias coletivas para trabalhar, sendo que os dias de servigo trabalhado sera acrescido

no periodo de ferias do servidor.

Art. 3°. Os servidores em regime de trabalho de home office ficam ainda a disposieao da

Secretaria Municipal de Educap5o para comparecer a sede, qunndo solicitados.

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicapao, podendo ser prorrogada

e/ou alterada em qunlquer tempo a crit6rio da Secretaria Municipal de Educapao.

Igarap6-Agu, Estado do Pafa,

22 de maio de 2020.
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