
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 
 

  
 DECRETO Nº 085, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

         
                                  

Dispõe sobre o Recesso no âmbito do 
Poder Executivo Municipal de Rosário do 
Sul, nos dias 24, 26 a 28 e 31 de dezembro 
de 2018. 
 
 

A Sra. Zilase Rossignollo Cunha, Prefeita de Rosário do Sul/RS, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

 

CONSIDERANDO o feriado alusivo a 25 de dezembro (Natal); 
 
CONSIDERANDO o feriado alusivo a 01 de janeiro de 2019 (Ano 

Novo); 
 
CONSIDERANDO a necessidade de programar e planejar as ações a 

serem desenvolvidas pela administração para o próximo exercício, bem como 
as atividades de fechamento de contas dos setores de Tributação, 
Contabilidade, Compras, Licitações e Contratos; 

 
CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas de 

racionalização administrativa, visando à redução do contingente de servidores 
em atividade e os gastos físicos relativos ao funcionamento da máquina 
administrativa, assegurando, todavia, o funcionamento contínuo dos serviços 
essenciais do Município; 

 
CONSIDERANDO que há expressiva diminuição da demanda dos 

serviços no período entre o Natal e o Ano Novo; 
 
CONSIDERANDO os procedimentos legais que já vem sendo adotados 

no âmbito dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de 
Contas, no sentido de instituir o recesso e a suspensão dos prazos nas 
respectivas esferas de competências destas entidades. 

 
 
 
DECRETA: 

- a nece vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.                                                  
Art. 1º Fica instituído o recesso no âmbito do Poder Executivo Municipal, o qual 
compreenderá os dias 24, 26, 27, 28 e 31 de dezembro de 2018. 
 
§1º As disposições deste Decreto não se aplicam aos serviços públicos essenciais, 
tais como saúde, limpeza urbana, coleta de lixo, cemitério, bem como aqueles de 
imprescindível necessidade. 
 
§2º Os servidores em recesso deverão ficar a disposição do Município e se 
apresentar de imediato se convocados para o serviço. 
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§3º Os servidores convocados para o serviço durante o recesso não receberão 
horas extras. 
 
 
Art. 2º Os Secretários municipais, assessores, diretores e coordenadores que 
mantenham servidores públicos sob seu encargo, deverão avaliar a necessidade de 
manter plantões de serviços administrativos internos que forem considerados 
necessários para o encerramento do exercício financeiro, além de outros que, em 
razão da natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos, incluindo-se as 
atividades de arrecadação tributária. 

Parágrafo único O servidor designado para atuar em regime de plantão de que trata 
este artigo fará jus a dia útil de repouso remunerado para cada dia de atividade, o 
qual será objeto de averbação em sua ficha funcional, bem como sua fruição 
observará a conveniência do serviço, devendo observar lapso inferior a 1 (um) ano a 
contar da realização do plantão, sob pena de perecimento do direito, vedada a 
respectiva indenização.  

Art. 3º. A manutenção de atividades em serviços essenciais de atendimento à 
população, bem como das atividades administrativas improrrogáveis devem ser 
comunicadas à Secretaria de Administração para a devida escala de permanência 
em atividades no período de recesso estabelecido. 

 
Art. 4 º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL, em 18 de 
dezembro de 2018.        
 
 
 
                                                Zilase Rossignollo Cunha  
                                                                  Prefeita Municipal  
 
Registre-se e publique-se. 

 
 
 
Fabrício de Almeida Saldanha 
Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos 
 
 


