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 D E C R E T O 

 

 Nº  6354/2015 
 

“Dispõe sobre ponto facultativo e dá outras providências.” 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas 

atribuições legais, e 
 
 

- considerando incumbir ao administrador público municipal zelar adequadamente pelos 
dias úteis de trabalho e compatibilizá-los com os dias destinados a comemorações, em que o 
expediente ao público é suspenso, com o fito para não prejudicar a prestação de serviços à 
população; 

 
-considerando a verificação da frequência de feriados sem dias interpolados, que 

provocam o prolongamento da suspensão do expediente da Administração; 
 
- considerando que o art. 116 do Estatuto do Servidor Municipal assegura aos 

funcionários o direito a cinco faltas abonadas durante o ano, além daquela relativa ao dia do seu 
aniversário natalício; 

 
- considerando a proximidade de novos feriados – o dia de finados- cuja soma resulta em 

excesso de feriados e dia de guarda, e tudo a acarretar perda de efetividade na prestação de serviços 
à população, além de onerar a folha de pagamento daqueles que têm obrigação de trabalhar no 
feriado; 

 
- considerando finalmente, ser princípio basilar de direito administrativo a prevalência do 

interesse público ao do particular, 
 
 

D E C R E T A: 

 
 

Art. 1º- É declarado FACULTATIVO O PONTO em todas as repartições públicas 
municipais, no dia 28 de outubro de 2015, quarta feira, dia consagrado ao servidor público municipal, 
sem prejuízo dos serviços essenciais, em especial os de Pronto Socorros, da coleta de lixo e da 
limpeza urbana. 

 
Art. 2º- Tendo por fundamento as razões expostas nos considerandos deste Decreto, ficam 

suspensos, no período de 26 a 30 de outubro corrente,  os deferimentos de abonação de faltas 
previstas no art. 116 do Estatuto do Servidor Municipal. 

 
Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião,       14        de outubro de 2015. 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra. 

SAJUR/nsa 


