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LEI N° 1.629, DE 13 DE MAIO DE 2020. 
                        

Dispõe sobre a antecipação de férias aos 
servidores públicos estatutários. 
 

    O Prefeito Municipal. 
  Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
            Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a antecipar as férias aos servidores públicos 
estatutários do Município de Nova Ramada, regidos pela Lei Complementar nº 87, de 10 de julho de 
2019, como medida de enfrentamento do estado de calamidade pública disposto Decreto Municipal 
nº 3.764, de 26 de março de 2020, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 
 Parágrafo único. Os servidores públicos celetistas ficam abrangidos pela Medida Provisória 
nº 927, de 22 de março de 2020.   
 Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, a Administração 
Pública poderá conceder férias, informando aos servidores e empregados públicos sobre a 
antecipação destas com antecedência de, no mínimo, 48h (quarenta e oito horas), por escrito ou por 
meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo servidor. 
 § 1º As férias: 
 I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 10 (dez) dias corridos; e 
 II - poderão ser concedidas por ato da autoridade, ainda que o período aquisitivo a elas 
relativo não tenha transcorrido. 
 § 2º Os servidores que pertençam ao grupo de risco do novo Coronavírus (covid-19), 
elencados no art. 4º do Decreto Executivo nº 3.759, de 20 de março de 2020 serão priorizados para o 
gozo de férias, individuais ou coletivas. 
 Art. 3º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, a Administração 
Pública 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 48h (quarenta e 
oito horas). 
 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 décimo dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das férias. 
 Art. 5º Na hipótese de exoneração do servidor, a Administração Pública descontará, dos 
haveres rescisórios, os valores adimplidos relativos às férias antecipadas. 
 Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Nova Ramada/RS, 13 de maio de 2020. 
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