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!2>projeto 

de

elOu 

t-i(

II 

Altera dispositivos da Lei complementar

.()-(~~\~0

que 

Institui o RegimE,
r

001/94 de 12/07/94

Juridico 

único dos Servidores do Municlpio,(--- ~O..;;...DOb 1
-~ fi I \() f~ 0,0 )I.I':-~ o o o '

~~~~~:~~-;:ti~ ~ (! .D1SClpllnando as Ferias'!.

11 ti ;/-1f! Léo Durlo, Prefeito Municipal de Manoel Vi~ -RS

Faço Saber em Disposto no Art. 56 da Lei Organica
Municipal, Que A câmara Aprovou, e Eu Sanciona f'

Presente Lei.

~

158 

e Parágrafos da Lei Complementar 001 de 12/07/94, que

Art. 

19. -O Art.

dispõe Sobre o Regime Juridico único dos Servidores do Municipio,

passam 

a vigorar com a seguinte reaaçao;

inclusive 

o Prefeito e Vice-prerel"Art. 158- O Servidor gozará,

consecutivos 

de férias por ano, \-'UIII

to, 

de 30 (trinta;

d.1astodas 

as vantagens e normas insti tuidas por esta Le:L, COneeQlQa;:>

de 

acordo com a escala organizada pela cher:ta lmeala1:;a,

moe 

~u-ser al teraaa por au1:;ur"§ 12 -A escala de férias podera

perior, 

ouvido o chefe imediato do servlQOr.

meses de exercicio o servidorSomente depoli-S de l~\aOze

terá direi to ás férias

Durante as férias, o 'Servidor terá direi to, alem UU~ Vv'.-

cimentos, a todas as vantagens que percebia no momen"(;o em quI:: 1,)=-

sou a feri-las.

161 

e Parágrafo, acrescentado o Paragrafo 22 e ;j!l, aa ~.L

U Ar"\:;Art. ~!! -

uridico

dispoe soore o J:1.eg.L111I:;

Complementar 

001 de 12/07/94, que

'"'VII

" 

,",'-'5~'~'Único dos Servidores do Municipio, passou a Vlgorar

l\-l\lVl.'\l, 1..1~'l'ELEi"t\X lUUbj ~l)~-l.l'i)'i"iV-IIIII'
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Viann

teredação:

Art~ 3Q-

"Art. 161 -Independente de solicitação, será pago ao servidor

por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da re-

muneração correspondente ao pérIodo das férias.

§ 12 -No caso do Servidor exercer fUnção gratificada ou o-

cupar Cargo em comissão, a respectiva vantagem será considera-

da no cálculo do adicional de que trata este Artigo.

§ 22 -No caso de exoneração ou falecimento será devida ao Ser-

-(vidor ou seus dependentes a remuneraçao correspondente ao perlO-

do de férias cujo direito tenha adquirido.

§ 32 -O Servidor exonerado ou falecido, após doze meses de ser~
, .-,

viço, tera direito, tambe:m, a remuneraçao relativa ao periodo I

incompleto de férias, na proporção de 1/12 ( um doze avos) por t

Mês de serviço ou fração superior a 14( quatorze) dias, inclusive

1/3 (um terço) obrigatório, também proporcional.
-, ,~evogadas as disposiçoes em contrario esta Lei, entrara em vigor

na data de sua publicação.

Gabinete do Pref'ei to, Manoe1 viana, RSem 

18 de ~mbro de 1996.

treg1stre-se e Publique-se em

1996...
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JUSTIFICATIVA:

Senhora Presidente

Senhores Vereadores

Este Projeto de Lei, tem por finalidade corrigir falhas na Elaboração, do

Regime Juridico Único, no que se refere à f~rias ~

Certos da costumeira atençao dos nobres vereaodres,

("\Atenciosamente.

PreTei to lVIUniCipal


