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PORTARIA Nº 004/2018/SME/PEDRA PRETA/MT. 

 

 

Dispõe sobre o usufruto de férias 

2018/2019, para servidor que integra o 

quadro de pessoal da Secretaria de 

Municipal de Educação-SME. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei Orgânica do Município, atualizada através da Emenda nº 

020/2017, de 20 de março de 2017, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos de concessão 

de férias do servidor que compõe o quadro da SME, com fulcro na Lei nº 075/1998 e 

Lei nº 856/2015 Art. 51 ao Art. 54, deverão ser usufruídas conforme disciplinado nesta 

Portaria. 

 

RESOLVE; 

Artigo 1º - Estabelecer que as férias referentes ao período aquisitivo do servidor 

que integra o quadro de pessoal da SME do Município de Pedra Preta, deverão ser 

usufruídas conforme disciplinado nesta Portaria. 

PARAGRAFO ÚNICO - Estabelecer que o usufruto de férias referente ao período 

aquisitivo de 2018/2019, seja no período de 24/12/2018 à 22/01/2019. 

ART.2º - As férias serão usufruídas de forma coletiva e/ou escalonada, conforme 

disciplinado nesta portaria. 

ART. 3º - Na Unidade Escolar da Rede Municipal de ensino: 

I – As férias coletivas nas unidades escolares não serão usufruídas pelos servidores 

ocupantes dos cargos/função:  

 

a) Diretor Escolar;  

b) Secretário Escolar;  

c) Agente de vigilância; 

d) Cedidos ou mandatos classistas. 
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II – Caberá a Unidade de Ensino encaminhar relação dos nomes dos servidores que não 

usufruirão férias coletivas conforme Art. 2º desta portaria,  e esses poderão usufruir 

férias regulares no decorrer do ano letivo de 2019. 

 

III.  O gestor da unidade de ensino deverá informar ao secretário escolar a lista dos 

servidores que não usufruirão das férias coletivas. 

 

ART. 4º - Os Profissionais da Educação integrantes do quadro de pessoal da 

Unidade Escolar, que foram citados no art. 3º, Inciso I, deverão usufruir as férias 

referentes ao período aquisitivo 2018/2019 de forma escalonadas até dezembro de 2019, 

devendo o gestor observar o estrito cumprimento da escala de férias conforme portaria. 

ART. 5º - Não terá usufruto de férias coletivas o servidor que se encontra em 

situação de: 

I- Licença Saúde 

II- Licença Gestacional 

ART. 6º - Caberá aos gestores manter a execução dos serviços essenciais e de 

atendimento na Secretaria da Unidade Escolar, nos turnos de funcionamento. 

ART. 7º - Para garantir o atendimento dos serviços essenciais os servidores que 

integram o quadro da Secretaria Municipal de Educação usufruirão às férias de forma 

escalonada, conforme dispositivo no ART. 2º, entre os meses de março a junho e 

agosto a novembro de 2019. 

ART. 8º – A Secretaria Municipal de Educação encaminhará à escala de férias 

as unidades escolares para apreciação das mesmas e devidas providências. 

ART. 9º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Publica-se, registra-se e cumpra-se. 

Pedra Preta, 14 de novembro 2018. 

 

Maria da Cruz Martins de Arruda 

Secretária Municipal de Educação 

 


