
PORTARIA Nº 27, DE 8 DE JANEIRO DE 2019. 

MÁRIO CELSO BOTION , Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, 

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar a emissão de Portarias que versem 

sobre o mesmo assunto; 

CONSIDERANDO que os dias 4 e 5 de março são, respectivamente, segunda e 

terça-feira, de carnaval; 

CONSIDERANDO que o dia 20 de junho, quinta-feira, é dia de Corpus Christi; 

CONSIDERANDO que o dia 9 de julho, terça-feira é Dia da Revolução 

Constitucionalista de 1932; 

CONSIDERANDO que o dia 28 de outubro é um Dia consagrado ao “Dia do 

Funcionário Público”; 

CONSIDERANDO que nos dias 25 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020, 

feriados nacionais, comemoram-se o “Natal” e a “Confraternização Universal”, 

respectivamente; 

CONSIDERANDO que os dias intercalados entre feriados e finais de semana 

revelam-se, estatisticamente, de pouca produtividade em todos os segmentos 

econômicos, quer sejam do poder público, e 

CONSIDERANDO, por fim, que nesses dias, normalmente o expediente nas 

repartições públicas estaduais e federais, nas instituições financeiras e em boa 

parte do comércio e prestação de serviços é suspenso, 

R E S O L V E : 

A) Considerar PONTOS FACULTATIVOS nas repartições públicas municipais, 

pertencentes à Administração Direta e Indireta, durante o ano de 2019, nas 

seguintes datas: 

1 . 4 e 5 de março, segunda e terça-feira de Carnaval; 

2 . 21 de junho, sexta-feira subsequente ao dia de “Corpus Christi”; 

3 . 8 de julho, segunda-feira que antecede o Dia da Revolução Constitucionalista 

de 1932; 

4 . 28 de outubro, segunda-feira, “Dia do Funcionário Público”; 

5 . 24 de dezembro, véspera do Natal; 

6 . 31 de dezembro, véspera do Ano Novo. 



B) Permitir que o expediente no dia 6 de março, quarta-feira de cinzas, inicie-se às 

12 horas e encerre-se às 18 horas, nas repartições públicas municipais, exceto nas 

atividades e serviços considerados inadiáveis e essenciais. 

C) Permitir que os expedientes dos dias 26 de dezembro de 2019 e 2 de janeiro de 

2020 se iniciem a partir das 12 horas e encerrem-se às 18 horas, igualmente. 

D) A compensação das horas não trabalhadas nesses dias pelos servidores públicos 

municipais serão definidas por cada Secretário Municipal e cada Presidente de 

Autarquia Municipal da Administração Pública, sendo que para seu fiel 

cumprimento, o Departamento de Gestão de Pessoas emitirá orientações 

específicas sobre a obrigatoriedade contida nesta Portaria, sendo que para 

comprovação das compensações dos servidores de cada Secretaria ou Autarquia, 

caberá aos titulares destas atestarem o cumprimento por parte de todos seus 

servidores afetos. 

E) O expediente das atividades ou serviços considerados inadiáveis e essenciais, 

especialmente àqueles prestados nos Prontos-Atendimentos e pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, não sofrerão interrupção. 

F) O expediente dos demais setores de prestação de serviços indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, como da Guarda Civil 

Municipal, incluindo o Departamento de Defesa Civil, e dos Agentes de Trânsito, 

obedecerão à escala prévia de horário. 

G) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

REGISTRE-SE e Cumpra-se. 

PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA , aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezenove. 

MÁRIO CELSO BOTION 

Prefeito de Limeira 

PUBLICADO no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira, aos oito dias do mês 

de janeiro do ano de dois mil e dezenove. 

EDISON MORENO GIL 

Chefe de Gabinete  

 


