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Luís Eduardo Magalhães

Portarias

PORTARIA Nº 09/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019.
“Dispõe sobre o gozo de férias dos gestores das
unidades de ensino do município de Luís
Eduardo Magalhães.”

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos de concessão de férias dos
gestores das unidades escolares municipais;
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer que as férias dos gestores e equipe administrativa das unidades de
ensino municipal deverão ser gozadas entre os meses de março e novembro.
Art. 2º - As equipes gestoras das unidades escolares deverão encaminhar um
CRONOGRAMA com a programação do gozo de férias de sua equipe, incluindo
secretários e assistentes administrativos, até o mês de dezembro do corrente ano, para o
ano subsequente.
Parágrafo único. Os gestores não poderão acumular férias, devendo obrigatoriamente
serem gozadas no período próprio e determinado.
Art. 3º - Os casos especiais serão analisados diretamente pelo gabinete da Secretária
Municipal de Educação.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Luís Eduardo Magalhães, 13 de Junho 2019.

MARIA ROSILENE RODRIGUES SERTÃO
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 45/2019
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