
DECRETO Nº 75 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. 
 
 
Estabelece escala de férias regulamentares dos Secretários Municipais que 
menciona. 
 

Benice Nery Maia, Prefeita Municipal de Itapagipe, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 
Considerando que a Lei Complementar n.º 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), estabeleceu rígidas regras para o controle da despesa total com pessoal dos entes 
públicos, devendo a Administração Municipal evitar todos os atos que provoquem aumento da 
despesa com pessoal; 
 

Considerando, mais, que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itapagipe/MG, 
Lei n.º 07, de 25.08.1993, veda a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de 
serviço; 
 

Considerando, ademais, que há necessidade de se fixar orientação normativa, objetivando a 
solução dessas questões; 
 

Considerando, finalmente, a necessidade de que, anualmente, os Secretários Municipais 
usufruam efetivamente suas férias regulamentares. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. - Aos Secretários Municipais constantes do anexo único deste Decreto, fica 
assegurado o gozo de férias, sem prejuízo de seu subsídio mensal, excluído um 1/3 (um terço) 
a mais. 
 

§ 1º. - As férias mencionadas no caput deste artigo deverão ser gozadas no período de 1º. a  
30 de dezembro do corrente ano. 
 

§ 2º - Fica vedado à acumulação de férias, devendo a escala prevista no anexo único do 
presente Decreto ser impreterivelmente obedecida. 
 

Art. 2.º - O órgão de Recursos Humanos do Município deverá efetuar todos os atos 
necessários para o fiel cumprimento do estabelecido no artigo anterior.  
 

Art. 3.º - As despesas decorrentes com a aplicação deste decreto correrão à conta das 
dotações próprias do orçamento municipal. 
 

Art. 4.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Itapagipe/MG, 30 de novembro de 2009. 

 
 
 

BENICE NERY MAIA 
Prefeita Municipal 

 



 
ANEXO ÚNICO  

 
NOME CARGO MÊS  
   
Anderson Paulo Franco dos 
Santos 

Secretário Municipal de Cultura 12/2009 

Dilma Nunes Barbosa Secretária Municipal de Saúde 12/2009 
Gracionilda Gonçalves Dias Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social 
12/2009 

Márcio Garcia de Freitas Secretário Municipal de Comunicação 
Social 

12/2009 

 


