
 
 
 
 
 

 

RESOLUÇÃO DE MESA N° 02, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

Regulamenta a transferência do Feriado 

alusivo ao Dia do Servidor Público, de 28 de 

outubro para 1º de novembro. 

 

FABIANO PIRES, PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, no exercício de 

suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica e o Regimento interno, FAZ SABER QUE 

REGULAMENTA E PROMULGA A SEGUINTE: 

 

RESOLUÇÃO DE MESA 

 

Considerando que o dia do Servidor Público surgiu através do Conselho Federal do 

Serviço Público Civil, recordando a criação das leis que regem os direitos e deveres dos servidores 

públicos - Decreto Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939,  

Considerando o artigo 236 da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a qual 

determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil, 

Considerando o Art. 1º, alínea “f” e o parágrafo único da Lei Municipal nº 1.076/99, os 

quais determinam o dia 28 de outubro como ponto facultativo e a obrigatoriedade de compensação das 

horas devidamente trabalhadas, sendo assim, resolve, 

 

Art. 1º Fica determinada a transferência do Feriado alusivo ao dia do Servidor Público, 

comemorado em 28 de outubro de 2021, quinta-feira, para dia 1º de novembro, segunda-feira, dia que 

antecede o Feriado Nacional de Finados.  

 

Art. 2º Na data de 28 de outubro de 2021 (quinta-feira) haverá expediente normal na 

Câmara Municipal de Eldorado do Sul. 

 

Art. 3º Fica estabelecida a compensação das horas não trabalhadas, na razão de seis 

horas, que será executada nos dias 26 a 28 de outubro, assim o horário de expediente nessas datas se dará 

de 08 horas às 16 horas. 

 



 
 
 
 
 

 

Art. 4º Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Eldorado do Sul, 25 de outubro de 2021. 

 

 

FABIANO PIRES 

Presidente 

Poder Legislativo 

 

 

Juliano Soares 

1º Secretário 

 

Registre-se, 

Publique-se, 

Cumpra-se. 
 


