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Barro Preto

Portarias

PORTARIA Nº 175, 07 DE JANEIRO DE 2022.

“Estabelece o período de férias coletivas para
os profissionais em Educação da Rede
Municipal de Ensino de Barro Preto-Ba, e dá
outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO PRETO/BA, no uso de suas atribuições legais
e no exercício de seu cargo, com base no art. 12, § 2º, inciso XI, da Lei Orgânica
Municipal,
CONSIDERANDO, a necessidade de observância aos princípios da Administração
Pública, mormente o da impessoalidade e da moralidade;
CONSIDERANDO, os dispositivos da Lei nº 436, de 25 de outubro de 2011, que versa
sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação do Município
de Barro Preto.
RESOLVE:
Observado o cumprimento da obrigatoriedade do mínimo de dias e horas
anuais instituídos em leis, estabelece a integralidade do período de férias escolares,
relativas ao ano letivo 2021, com gozo de 30 (trinta) dias, a partir de 01 de janeiro de
2022 a 31 de janeiro de 2022, para os profissionais em Educação que atuam na Rede
Municipal de Ensino, conforme expressamente previsto no artigo 92 do Estatuto dos
Servidores Municipais de Barro Preto.
§ 1º. Para o profissional em educação, titular do cargo da carreira de magistério
público municipal, em funções docentes, o gozo de férias compreenderá um período
integral de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir de 01 de janeiro de 2022 a 15 de
fevereiro de 2022.
§ 2º. As Unidades Escolares, em caráter excepcional, se forem acionadas adotarão
mecanismos administrativos para assegurar o atendimento ao público durante o
recesso e período de férias, para expedição de documentos e informes gerais.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barro Preto-Ba, 07 de janeiro de 2022.

JURACI DIAS DE JESUS
Prefeito de Barro Preto - Ba.
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