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PROJETO DE LEI Nº 002/2019 DE 03 DE JANEIRO DE 2019 

 

Altera os Art. 93, Art. 102, Art. 105. da Lei 

Municipal nº 1.350 de 15 de junho de 2001, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Município. 
 
 

Art. 1.º - O Art. 93. passa a vigorar com a seguinte redação: 

...........................Art. 93.- Após cada cinco anos ininterruptos de serviço prestado ao 

Município, a contar da entrada em exercício em cargo de provimento efetivo, o servidor fará 

jus a um prêmio por assiduidade correspondente a uma licença remunerada de 45 (quarenta 

e cinco) dias, mesmo que esteja no exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 

  Parágrafo Único - A licença remunerada de 45 (quarenta e cinco) dias poderá 

ser gozada em até 3 (três) períodos, não inferiores a 15 (quinze) dias corridos em cada 

período. 

  Art. 2.º - O Art. 102. passa a vigorar com a seguinte redação: 

..............................Art. 102. - É obrigatória a concessão e gozo das férias, em um só período, 

nos doze meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito. 

             § 1.º - No interesse da administração, será o gozo das férias fracionado 

em dois períodos, um dos quais não poderá ser inferior a dez dias corridos. 

             § 2.º - As férias poderão ser suspensas por motivo de calamidade pública, 

comoção interna ou por motivo de superior interesse público, por ato devidamente motivado, 

devendo o período restante ser gozado em uma só vez, imediatamente após a cessação da 

causa suspensiva. 

            § 3.º - As férias serão suspensas em decorrência de licença à gestante, 

devendo o período restante ser gozado em uma só vez, após o termino do benefício. 

Art. 3.º - É acrescido ao Art. 105. o § 4.º com a seguinte redação: 

..............................§ 4.º - O pagamento de 1/3 da remuneração, previsto no caput, será pago 

proporcionalmente ao período de férias a ser gozado. 

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.   

Justificativa: 
   

Senhores Vereadores, 
 

  O presente projeto de lei visa corrigir algumas falhas, somente constatadas 

agora, relacionadas aos artigos mencionados, que tratam especificamente:  
 

 do gozo do prêmio por assiduidade; 

 do gozo e remuneração das férias. 
  



2 
 

  

  Dessa forma, estas alterações se fazem necessárias para a legalidade e melhoria 

dos procedimentos vigentes. 
 

  Contamos com a compreensão dos nobres Edis na aprovação deste projeto de 

lei. 
 

        Atenciosamente, 
 
 
 

                              Lourenço Domingos Moro 

Prefeito Municipal em exercício 

   


