
Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADO DESAOPAULO

GABINETEDOPREFEITO

Decreto n.' 215, de 08 de setembro de 2020

Institui o calendário de feriados e dias de suspensão de expediente nas
repartições mtmicipais para o ano de 2021 , e dá outras providências.

JAIME CRUZ.
suas atribuiçõeslegais, e

Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando de

Considerando a necessidade de se reunir, num único ato, o elenco de datas em que
não é permitido o trabalho nas repartições municipais, conforme prevê a legislação aplicável;

Considerando a instituição, no País, pelos diversos setores de produção:
feriados prolongados", dando ensejo a signiHlcativas ausências de servidores;chamados

dos

Considerando, ainda, a necessidade de se resguardar o interesse público e assegurar
o regular funcionamento dos serviços públicos, que não podem sofrer solução de continuidade, além de
atender aos anseios da operosa classe do füncionalíslno municipal;

Decreta

Art. l.' No exercício de 2021, as repartições públicas municipais, além dos dias
destinados ao descanso semanal (sábados e domingos), não funcionarão nas seguintes datas:

1.

a)

b)

c)

d)

FERIADOSLOCAIS

02 de abril (6' feira) Aniversário da Cidade

02 de abril(6' feira) Dia da "Paixão do Senhor

03 dejunho (5' feira) Dia de "Corpus Christ

26 de julho (2.' feira) Dia de "Sant'Anna, Padroeira da Cidade

11

a)

FERIADOESTADUAL

09 de julho (6' feira) Revolução Constitucionalista de 1 932

[ll. FERIADOSNAC]ONA]S

a) OI dejaneiro (6' feira) Dia da Conftatemização Universal

b) 21 de abril (4' feira) - Dia de Tiradentes;

c) 1" de Maio(sábado) Dia do Trabalho

d) 07 de setembro (3' feira) Dia da Independência

e) 12 de outubro (3' feira) Dia da Padroeira do Brasil;
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D 02 de novembro (3' feira) Dia de Finados

g) 1 5 de novembro (2' feira) -- Dia da Proclamação da República

h) 25 de dezeillbro(sábado) Natal.

IV.PONTOFACULTATIVO

a) 28 de outubro (5'feira) Dia do Funcionário Público

Art. 2.' Fica autorizado, no exercício de 202 1, o não funcionamento das repartições
municipais nas segundas-feiras que antecederem e nas sextas-feiras que sucederem os dias declarados
feriados e pontos facultativos, bem como a terça-feira de Camaval, tidos como "pontes", na seguinte
conformidade:

1. 1 5 de fevereiro (2' feira) -- Camaval

11. 16 de fevereiro (3' feira) Camaval

l l l 04 dejunho (6' feira) Posterior ao Dia de "Corpus Christi

IV. 06 de setembro (2' feira) Véspera do Dia da Independência

V 11 de outubro (2' feira) Véspera do Dia da Padroeira do Brasil;

VI. 29 de outubro (6' feira) Posterior ao Dia do Funcionário Público

VII. 01 de novembro (2' feira) Véspera do Dia de Finados;

VIII. 24 de dezembro (6' feira) Véspera de Natal

]X. 27 de dezembro (2' feira)
Universal"

l.' dia da antevéspera da ;Conftatemização

X. 28 de dezembro (3' feira)
Universal"

2.' dia da antevéspera da 'Confraternização

XI. 29 de dezembro (4' feira)
Universal"

3.' dia da antevéspera da 'Confraternização

XII. 30 de dezembro (5' feira)
Universal";

4.' dia da antevéspera da :Confratemiza\ão

XIII. 3 1 de dezembro (6' feira) Véspera da "Confraternização Universal

ParógrqÁo z}/l/co. As jomadas de trabalho correspondentes aos dias enumerados
neste artigo deverão ser compensadas pelos servidores que cumprem 08 (oito) horas diálja$, com o
acréscimo de 26 (vinte e seis) minutos, para aqueles que cumprem 06 (seis) horasÁdiáriàs, cona
acréscimo de 19 (dezenove) minutos, assim como para aqueles que cumprem 04 (quatros,líõ?44 diárias,
com acréscimo de 13 (treze) minutos à respectiva jomada diária, no horário de saída, a p,unir 04 de
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Art. 3.' Caberá à Secretaria Municipal de Administração estabelecer diretrizes para
do disposto no artigo anterior, compatibilizando-o às jomadas de trabalhoo cumprimento

diferenciadas.

Art.
consideradas essenciais

4.' A aplicação deste Decreto far-se-á sem prquízo
devendo aos órgãos competentes baixarem mornas a respeito.

das atividades

Art. 5.' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surdindo seus efeitos
a data de 04 dejaneiro de 2021.

Art. 6.' Revogam-se as disposições em contrário

vinte
oito dias dl mê\de setembro de dois mil e
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Ricardo Fâçqhhi Rodrigues
Secretário lqbnkipal de
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Dir#ora do Departal arde Expediente


