
 

Rua Coronel Vitório, 966 * Fone (49) 3548-3000 * CEP 89.675-000 * Vargem Bonita – SC 
CNPJ 95.996.187/0001-31  * e-mail: pmvargem.bonita@uol.com.br 

Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

      
     DECRETO Nº 024/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022. 

 
“ESTABELECE REGIME DE HORÁRIO DE TRABALHO DAS 
MONITORAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS 
VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA.”  
 
CONSIDERANDO a necessidade de motivar a atribuição de jornada 

especial coletiva ou individualizada dos servidores públicos municipais; 
 
CONSIDERANDO o objetivo de aperfeiçoar o atendimento ao 

público e racionalizar os recursos públicos; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de interesse público em realizar 

horário de trabalho em período contínuo com o objetivo de melhorar o atendimento de 
crianças em períodos críticos do dia, notadamente em função do horário do meio dia e final 
do expediente, a pedido dos pais das crianças que frequentam a instituição;  
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita Municipal de 
Vargem Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, 
inciso VIII da Lei Orgânica do Município. 
 
DECRETA: 

 
Artigo 1º - Fica estabelecido que o regime de horário de trabalho das 

Monitoras e Agentes de Serviços Gerais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de 
Vargem Bonita poderá ser realizado em turno contínuo de 06 (seis) horas diárias com carga 
horária de 30 horas semanais ou em turno de 08 (oito) horas diárias e 40 horas semanais, a 
critério do Secretário da Pasta e comunicação formal dos servidores.  

 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2022, até o final do ano letivo de 2022. 
 
 

             Vargem Bonita, 10 de março de 2022. 
 
 
 
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 
Prefeita Municipal 

 
Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 11/03/2022 de acordo 

com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 
 
 

 


