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DECRETO Nº 038, DE 24 DE ABRIL DE 2020 

 

 

DISPÕE SOBRE A ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS DE 

SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 

DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

    Dr. RICARDO RIBEIRO FLORIDO, Prefeito Municipal de São 

Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

 

    CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 030, de 07 de abril de 

2020 que reconheceu o estado de calamidade pública do Município de São Sebastião da 

Grama em razão da pandemia do COVID-19;  

 

    D E C R E T A:  

 

    Art. 1º - Durante o estado de calamidade pública a que se refere o 

Decreto 030/2020, com fundamento no interesse público, poderá ser efetuada a 

antecipação das férias dos servidores. 

 

    § 1º - As férias: 

 

I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e 

 

II - poderão ser concedidas ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha 

transcorrido. 

 

    § 2º - Os servidores que pertençam ao grupo de risco do 

coronavírus (covid-19) serão priorizados para o gozo de férias. 

 

    Art. 2º - Durante o estado de calamidade pública a que se refere o 

art. 1º, com base no interesse público, poderá suspender as férias ou licenças não 

remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções 

essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao servidor, por escrito ou por 

meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de quarenta e oito horas. 

 

    Art. 3º - Para as férias concedidas durante o estado de calamidade 

pública a que se refere o art. 1º, com fundamento no interesse público, poderá optar por 

efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias após sua concessão, até a data 

em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei nº 4.749, de 12 de 

agosto de 1965. 
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    Parágrafo Único - O eventual requerimento por parte do servidor 

de conversão de um terço de férias em abono pecuniário estará sujeito a analise a luz do 

interesse público. 

 

    Art. 4º - O pagamento da remuneração das férias concedidas em 

razão do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o 

quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto 

no art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1943. 

 

    Art. 5º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

    São Sebastião da Grama, 24 de abril de 2020. 

 

 

 

Dr. RICARDO RIBEIRO FLORIDO 

Prefeito Municipal 

 

ENCADERNADO NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR EDITAL NA SEDE 

DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA SUPRA. 

 

Robinson Pereira  

Líder de Assuntos Administrativos  


